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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 42/2016. (VI. 28.) FM rendelete
a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 14. és 
23. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

1. § (1) A  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk p)  pontjában meghatározott, a  nemzetközi 
viszonylatban működő közlekedési eszközökről származó étkezési-hulladéktól eltérő étkezési-hulladékot 
a  felhasználása előtt hőkezelésnek kell alávetni. A  folyékony anyagokat legalább 10 percig kell forrásban tartani. 
A szilárd anyagokat legalább 10 percig minimum 100 °C-on kell tartani.”

 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  2. kategóriába sorolt anyagok közül az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk 
f )  pontjában felsorolt állati eredetű melléktermékek – a  járványügyi intézkedés miatt leölt állatok kivételével – 
takarmányozásra felhasználhatók, ha az  állatok elhullásuk előtt nem mutatták emberre vagy állatra veszélyes 
betegség tüneteit, illetve boncolásuk vagy húsvizsgálatuk során nem találtak ilyen betegségre utaló jelet.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott állati eredetű melléktermékek kizárólag az 1069/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésének a)–c) és h) pontjában említett állatok takarmányozására használhatók 
fel.”

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló  
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

2. §  A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) 
FM rendelet 29. §-ában a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 43/2016. (VI. 28.) FM rendelete
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában,
a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ártalmatlanítási műveletek – nem teljes – listáját az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A  hasznosítási műveletek – nem teljes – listáját, valamint az  energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott 

energiahatékonysági mutatót és az annak meghatározására vonatkozó képletet a 2. melléklet tartalmazza.

2. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet
a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

4. §  A PCB, valamint a  PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) 
VM rendelet 2. melléklet
a) 1.  pontjában a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 2.  melléklete” szövegrész 

helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete”,

b) 2. és 3. pontjában a „Ht. 2. melléklete” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. melléklete”,
c) 4. pontjában a „Ht. 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. mellékletében”
szöveg lép.

5. §  A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) 
VM rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében a „Ht. 3.  mellékletében” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 
miniszteri rendelet) 2. mellékletében”;

b) 8. § (1) bekezdésében a „Ht. 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet 1. mellékletében”
szöveg lép.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Ártalmatlanítási műveletek

D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);
D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);
D3 Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);
D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy 

ülepítőtavakban);
D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített 

cellákban);
D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;
D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;
D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő 

vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek;
D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő 

vegyületeket, keverékeket a  D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, 
kiégetés);

D10 Hulladékégetés szárazföldön;
D11 Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);
D12 Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);
D13 Keverés vagy elegyítés a  D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában 

ez  a  művelet magában foglalhatja az  ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például 
a  D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 
kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 Átcsomagolás a D1–D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
D15 Tárolás a  D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a  képződés helyén az  elszállításig 

történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

2. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Hasznosítási műveletek

 1. A hasznosítási műveletek listája:
R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;
R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a  komposztálást, 

más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál 
vegyi anyagként használják fel);

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a  talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
R6 Savak vagy lúgok regenerálása;
R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;
R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;
R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;
R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;
R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
R12 Átalakítás az  R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez  a  művelet 

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket 
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megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 
elkülönítés);

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő 
átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes 
tárolást jelenti].

 2. Az energiahatékonyság meghatározása:
2.1. A  települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az  esetben minősül R1 szerinti 

hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja
a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett létesítmények esetében,
b) a  0,65-ot a  2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a  következő képlet 

használatával:
 Energiahatékonyság = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef )) ahol:

Ep: éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az  energia elektromos 
áram formájában szorozva 2,6-del és a  kereskedelmi használatra előállított hőenergia 
szorozva 1,1-del (GJ/év)

Ef: a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a  kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a  hulladék nettófűtőértékével számítva 

(GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)
0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor.

2.2. Az  energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate 
correction factor, a továbbiakban: CCF) az alábbi módon:
a) A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt 

engedélyezett létesítmények esetében:
 CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350
 CCF = 1,25, amennyiben HDD <= 2 150
 CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350
b) A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 

31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:
 CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350
 CCF = 1,12, amennyiben HDD <= 2 150
 CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

 Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.
 A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF 

kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga.
 A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő 

(18 °C – Tm) × d-vel, amennyiben a Tm legfeljebb 15 °C (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a Tm magasabb 
15 °C-nál; ahol a Tm a kültéri hőmérséklet középértéke (Tmin + Tmax)/2 egy d napig tartó időszakban.

 A számításokat naponta el kell végezni (d = 1), és azokat éves szinten összegezni kell.
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Az igazságügyi miniszter 9/2016. (VI. 28.) IM rendelete
az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény 
országosan összesített adatainak köréről

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 
CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013.  évi CCXXXVIII.  törvény 91.  § g), h) és k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § 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 27.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés 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 28–29. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.  törvény 346. § a) 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:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. §  A választási iroda tagjait a  feladataik ellátására fel kell készíteni. A  felkészítésen való részvétel kötelező. 
A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) e rendelet vonatkozásában a népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 
CCXXXVIII.  törvényben (a  továbbiakban: Nsztv.) és a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvényben 
(a  továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló 
szervezetek által működtetett választási informatikai infrastruktúra és választási alkalmazói rendszerelemek 
összessége.

 (2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek:
a) a választási célú dedikált informatikai eszközök,
b) az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: EAK),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a  továbbiakban együtt: 

kormányhivatal) informatikai eszközei,
d) az okmányirodák, valamint az  okmányirodai funkciókat is ellátó kormányablakok (a  továbbiakban együtt: 

okmányiroda) informatikai eszközei,
e) a külképviseletek informatikai eszközei,
f ) az a)–e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok és
g) egyéb, kormányzati célú informatikai rendszerek.
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 (3) A  választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a  névjegyzékek vezetését, a  szavazatösszesítést, 
az  eredménymegállapítást, a  logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a  választási szervek közötti 
kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) A  helyi választási iroda (a  továbbiakban: HVI) az  informatikai rendszert a  választási célú dedikált informatikai 
eszközök, ezek hiányában az EAK igénybevételével éri el.

 (2) A  népszavazási informatikai feladatok ellátására az  üzembiztonság és a  hatékony munkavégzés érdekében a  HVI 
vezetőjének kérésére, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének döntése alapján az okmányirodai 
infrastruktúra is igénybe vehető. Ha a  TVI vezetője az  okmányirodai infrastruktúra bevonásáról dönt, erről 
haladéktalanul értesíti a  Nemzeti Választási Iroda (a  továbbiakban: NVI) elnökét és az  igénybevétel helye szerint 
illetékes kormánymegbízottat.

 (3) Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a HVI vezetőjének kezdeményezésére, a TVI vezetője 
a  székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az  adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben 
az  esetben a  TVI vezetője gondoskodik az  új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról, és erről haladéktalanul értesíti 
az NVI elnökét.

 (4) A  TVI az  informatikai rendszer elérésére a  választási célú dedikált informatikai eszközöket, az  EAK-ot, illetve 
az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.

4. §  Az informatikai rendszert kell használni
a) a választási bizottságok adatainak rögzítéséhez,
b) a szavazóköri névjegyzék, a  külképviseleti névjegyzék, a  levélben szavazók névjegyzéke, valamint 

a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, 
a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,

c) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
d) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
e) az értesítők elkészítéséhez,
f ) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
g) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok átvételével, elosztásával összefüggő 

logisztikai feladatok ellátásához,
h) a szavazóköri jegyzőkönyvek, továbbá a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzéke szavazóhelyiségbe kerülő példányának nyomtatásához, valamint a  nyomtatás és hitelesítés 
megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

i) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,
j) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,
k) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
l) a népszavazási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
m) a népszavazási eredmény megállapításának támogatásához, valamint
n) a bírságokkal kapcsolatos feladatok támogatásához.

5. § (1) A kormányhivatal a népszavazási feladatok ellátása érdekében a TVI, illetve a HVI vezetője számára – megállapodás 
alapján – biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda 

tagjává történő megbízásának lehetőségét és
b) a választási iroda tagjának közreműködését a  népszavazási feladatok ellátásában, a  választási iroda 

vezetőjének rendelkezése szerint.
 (2) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – biztosítja

a) az okmányirodai infrastruktúra igénybevételét az okmányirodákban,
b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket és
c) az a) és b) pontban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

 (3) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
személy is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

 (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő népszavazási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása,
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b) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,
c) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

 (5) A  választási iroda és a  kormányhivatal együttműködik a  népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése 
érdekében. A  népszavazási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a  kormányhivatal egyéb 
feladataival szemben.

3. A levélszavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

6. §  Az NVI a  levélben beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és 
annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A népszavazási eredmény országosan összesített adatai

7. §  A népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:
a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók 

névjegyzékében lévő választópolgárok száma,
b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,
c) a szavazókörökben és a  külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az  érvényes szavazási iratok 

száma,
d) a szavazóként megjelent és az érvényes szavazási iratot visszaküldő választópolgárok száma összesen,
e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,
f ) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma,
g) az érvényes szavazatok száma összesen,
h) az érvényes szavazatok száma válaszonként.

5. A bírság megfizetése, a médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségének 
igazolása, valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítése

8. §  A népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos eljárás, valamint a népszavazási eljárás során a bírság megfizetésére, 
a  médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e  minőségének igazolására használható okiratokra, 
valamint a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjainak költségtérítésére a központi névjegyzék, valamint egyéb 
választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a  továbbiakban: R.) IV/A.  fejezetének 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az  R. 20/A.  § (3)  bekezdésében a  Ve. 124.  § (2)  bekezdése szerinti 
bírságon az Nsztv. 18. § (2) bekezdése, 19. § (3) bekezdése, 19/A. § (2) bekezdése, 19/B. § (4) bekezdése és 19/C. § 
(4) bekezdése szerinti bírságot kell érteni.

II. FEJEZET 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

9. §  Minden önálló önkormányzati hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt 
működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

10. § (1) A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
b) továbbítja a  szavazatszámláló bizottság (a  továbbiakban: SZSZB) részére a  névjegyzék lezárását követően 

beérkező mozgóurna iránti igényeket, és
c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
b) fogadja az  SZSZB megbízott tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve 

fogadalomtételükről,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 93. szám 7383

c) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, 
telefonszámát, elektronikus levélcímét,

d) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
e) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,
f ) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, 

elhelyezi bennük a napközbeni részvételi jelentések adatainak, valamint a szavazóköri eredmény adatainak 
telefonos továbbításához szükséges jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig 
történő megőrzésükről,

g) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
h) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy 

helyettese részére a  szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb 
kellékeket, valamint

i) gondoskodik a  megfelelő szavazóhelyiség és a  szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek 
biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről.

 (3) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a szavazóköri jegyzőkönyvek, a  szavazóköri névjegyzék és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékének nyomtatásával megbízhatja a  TVI-t, amely a  feladatot a  polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását vezető központi szerv vagy a  kormányhivatal útján is elláthatja; a  nyomtatás 
megtörténtéről az NVI-t haladéktalanul értesíti,

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az  utolsó 
oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, és erről tájékoztatja az NVI-t.

 (4) Az  R. 1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott település HVI-je a  személyazonosság ellenőrzését és az  átvétel 
igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

11. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,
b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a  névjegyzék kezeléséről, a  visszautasítottak jegyzéke és 

a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,
c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a  HVI részére a  szavazókörben megjelent 

választópolgárok számáról,
d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja 

a HVI vezetőjéhez,
e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,
f ) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően azonnal továbbítja annak adattartalmát a  HVI-hez a  HVI 

vezetőjének utasítása szerinti rövid úton (telefonon vagy faxon),
g) közreműködik a  szavazóköri jegyzőkönyv, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított 

jegyzőkönyvek, valamint az  SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az  SZSZB megbízott tagjai 
részére történő átadásában, valamint

h) közreműködik a  szavazóurnáknak, a  szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az  egyéb választási iratoknak 
a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,
b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján a szavazás 

napján beérkező mozgóurna iránti igényeket,
c) fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a  szavazókörökből 

érkezett napközbeni részvételi adatokat, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított 
jegyzőkönyveket,

d) fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a  szavazókörökből 
rövid úton érkezett jegyzőkönyvi adatokat; ha az  adatrögzítés során az  informatikai rendszer 
összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelez, a  HVI vezetője a  jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja 
az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,
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e) átvételi elismervénnyel átveszi az  SZSZB-től a  szavazóurnákat, a  szavazóköri jegyzőkönyveket, továbbá 
az egyéb választási iratokat, valamint

f ) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és tételesen ellenőrzi 
a  szavazóköri jegyzőkönyvek és a  számítógépes adatok azonosságát; a  hibásan vagy hiányosan kitöltött 
jegyzőkönyvre felhívja az  SZSZB figyelmét, és a  jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az  adatok 
informatikai rendszerben történő javításáról.

 (3) Az  NVI elnöke által kijelölt HVI a  (2)  bekezdés f )  pontjában foglalt tételes ellenőrzés helyett a  szavazóköri 
jegyzőkönyvet beszkenneli.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

12. §  A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
b) az informatikai rendszerben tárolt és a jegyzőkönyvi adatok eltérése esetén az informatikai rendszer adatait 

javítja, vagy felhívja az SZSZB figyelmét a jegyzőkönyv javításának szükségességére,
c) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a  szavazóköri jegyzőkönyvek második példánya, 

valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattározza,
d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a  TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja 

az  országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához (a  továbbiakban: OEVI), a  fővárosi kerületi HVI 
az NVI-hez, valamint

e) a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a  polgármesteri hivatalban a  szavazást követő kilencvenedik 
napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén 
az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. FEJEZET 
KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

13. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
b) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,
c) a külképviselet épületében a szavazást megelőző 15. naptól minden munkanapon, valamint a külképviseleti 

szavazás időtartama alatt külön urnát biztosít a  levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet 
a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

d) minden munkanap, valamint a  külképviseleti szavazás napján a  válaszboríték leadására rendelkezésre álló 
nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az  urnát, megszámlálja a  leadott válaszborítékokat, és azokat 
becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

e) a leadott válaszborítékok számát naponta jelenti az NVI-nek,
f ) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a  válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen 

történő őrzéséről,
g) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,
h) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget, valamint
i) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket, ha azt az NVI elektronikus úton küldi meg.

 (2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá 
a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

 (3) Az  R. 1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI a  személyazonosság ellenőrzését és 
az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

14. §  A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,
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b) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,
c) két példányban kiállítja a  szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet; annak első példányát, 

a  visszautasítottak jegyzékét, a  rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a  rendkívüli 
eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba 
szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani,

d) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányát elektronikus úton azonnal továbbítja 
az NVI-hez,

e) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint
f ) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége ellen 

benyújtott kifogást elektronikus úton azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

15. §  A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,
b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második 

példányának nyilvánosságát, valamint
c) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 

napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
megsemmisíti.

IV. FEJEZET 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

16. §  Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) fogadja az  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a  továbbiakban: OEVB) megbízott 

tagjainak bejelentését, ellenőrzi választójogukat, gondoskodik eskü-, illetve fogadalomtételükről,
b) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az  OEVI vezetőjének nevét, az  OEVI hivatali helyiségének 

címét, telefonszámát, email címét,
c) a személyazonosság ellenőrzését és az  átvétel igazolását követően átadja a  szavazási levélcsomagot 

a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

17. §  Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet folyamatosan felügyel,
b) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba 

zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,
c) a leadott válaszborítékok számát jelenti az NVI-nek, valamint
d) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 

a  vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az  intézkedésekről tájékoztatja 
a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját 
követően

18. §  Az OEVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét,
b) a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot és a  szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait 

– az  NVI vezetőjének rendelkezése szerint – legkésőbb a  szavazást követő napon 19.00 óráig továbbítja 
az NVI-hez, valamint
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c) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 
napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
– a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

V. FEJEZET 
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

19. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,
b) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását,
c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, 

a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint
d) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az  illetékes OEVI 

vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

20. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) nyilvánosságra hozza a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint
b) a választási logisztikai rendszer adataira alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és 

a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét.
 (2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet és
b) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

21. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) felügyeli az  informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő 

funkcióinak használatát,
b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, 

és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint
c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. FEJEZET 
KÖZPONTI FELADATOK

17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

22. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,
b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
c) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja 
az igénylőnek,

d) a c) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi számlaszámát,
e) kidolgozza és a  feldolgozás helyére továbbítja a  választás eredményének számítógépes feldolgozásához 

szükséges azonosító kódrendszereket,
f ) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő azon választópolgárok számára, akik a szavazási levélcsomag 

személyes átvételét kérték, megküldi a  szavazási levélcsomag átvételének helyére és idejére vonatkozó 
információkat,
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g) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a  szavazási 
levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,

h) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
i) fogadja a Nemzeti Választási Bizottságba (a továbbiakban: NVB) megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése 

szerinti megfigyelők, valamint a  külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát; 
gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

j) nyilvánosságra hozza az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, email címét, valamint
k) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a  választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, 

e-mail címét.
 (2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit,
b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

23. §  Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) működteti a Választási Központot,
b) működteti a választási informatikai rendszert,
c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,
d) nyilvánosságra hozza a  napközbeni részvételi jelentések és a  napközben történt rendkívüli események 

adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,
e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a  választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, 

valamint
f ) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a benyújtott kifogásokat, valamint 

a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyveket.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

24. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
b) fogadja a  külképviseletekről érkező urnákat, valamint levélben leadott szavazatokat tartalmazó 

válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,
c) a szavazást követő napon fogadja az  OEVI-ktől, illetve a  fővárosi kerületek tekintetében a  HVI-ktől 

a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az OEVI-ktől a szavazási iratokat tartalmazó szállítóborítékokat,
d) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok 

előzetes megszámlálását,
e) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – az  (1)  bekezdés b) és c)  pont 

szerinti szavazási iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja.
f ) a 11. § (3) bekezdése szerint még be nem szkennelt szavazóköri jegyzőkönyveket beszkenneli, és azok adatait 

összehasonlítja az  informatikai rendszerben tárolt adatokkal; eltérés esetén haladéktalanul értesíti a  HVI 
vezetőjét,

g) adatokat szolgáltat az NVB részére az eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,
h) gondoskodik a népszavazás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,
i) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 

napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
– a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, valamint

j) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén 
az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

 (2) Az  NVI elnöke utasítást ad az  adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a  számítógépes rendszer 
működtetésének befejezésére.
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VII. FEJEZET 
A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

25. §  Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok jegyzékét az  1.  melléklet, a  nyomtatványok mintáit 
a 2–17. melléklet tartalmazza.

VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §  Hatályát veszti a  választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) 
BM rendelet.

28. §  Az R. 1. mellékletének 2. pontja a következő k. és l. alponttal egészül ki:
[A  Ve. 277.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján a  szavazási levélcsomagot a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:]
„k. Magyarország Nagykövetsége, Kijev
l. Magyarország Főkonzulátusa, Lendva”

29. §  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) 40–42. melléklete helyébe a 18–20. melléklet,
b) 43. melléklete helyébe a 21. melléklet
lép.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 1. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
 

Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok 

1. 1 nyomtatvány megnevezése 

2.  Szavazóköri névjegyzék  

3.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke  

4.  Külképviseleti névjegyzék  

5.  Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 

6.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről  

7.  Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

8.  Ellenőrző lap 

9.  Visszautasítottak jegyzéke 

10.  Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

11.  Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása 
érdekében tett intézkedéséről (a formanyomtatvány használata nem kötelező) 

12.  Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

13.  Szavazóköri jegyzőkönyv  

14.  Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről 
15.  Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról 

16.  Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról 

17.  Jegyzőkönyv a népszavazás eredményéről  
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2. melléklet a ….../2016. (….) IM rendelethez 

Szavazóköri névjegyzék 

 

 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK 
 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)  

 
(TELEPÜLÉS) 

…. számú szavazókör 
(szavazóhelyiség címe) 

 
1. oldal 

 
 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

2. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

3. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

4. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán) 

 
a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen 

 A 

 
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: 
 

E 
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3. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 
 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)  

 
(TELEPÜLÉS) 

…. számú szavazókör 
(szavazóhelyiség címe) 

 
1. oldal 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 

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

 

2. 

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

 
 
 
 

3. 

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

 
 
 
 

4. 

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

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 
 

……………………………… 
(név) 
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4. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Külképviseleti névjegyzék 
 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 
 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)  

 
(KÜLKÉPVISELET) 

(szavazóhelyiség címe) 
1. oldal 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(szavazási segítség) 

 

2. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

3. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

4. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 (A névjegyzék utolsó oldalán) 
  
 
a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen 

 A 

 
megjelent választópolgárok száma 
(aláírások száma a névjegyzéken) 

 B 
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5. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 

 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

JEGYZÉK A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ 
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

(a szavazás napja)  
 

(TELEPÜLÉS/KÜLKÉPVISELET) 
 

1. oldal 
 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név) személyi azonosító vagy útlevélszám 
sz.: (születési név); (születési idő) 
an.: (anyja neve) 

 

2. 
(név) személyi azonosító vagy útlevélszám 
sz.: (születési név); (születési idő) 
an.: (anyja neve) 

 
 
 
 

3. 
(név) személyi azonosító vagy útlevélszám 
sz.: (születési név); (születési idő) 
an.: (anyja neve) 

 
 
 
 
 

4. 
(név) személyi azonosító vagy útlevélszám 
sz.: (születési név); (születési idő) 
an.: (anyja neve) 

 
 
 
 

… 
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6. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

(születési név) 
(születési idő) 
 

(név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki a 
következő kérdésben: 

 

 

 

 

A kitűzött országos népszavazáson 

…………………………… megye ………………..………………….….…. településen/ Budapest ….. kerületben 
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, valamint személyi azonosítóját vagy lakcímét 
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.  
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Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország 
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön 
a kérelemében megadott magyarországi településen szavazhat. 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 kérelemnek legkésőbb 
…….. év …………………….. hó ……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. 

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. 

Az arra jogosult szervezetek 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 – ha eddig még nem tette meg – megtilthatja. 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
(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 
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. 

Ha az értesítő kiállítása után megszünteti magyarországi lakóhelyét, akkor ahhoz, hogy a 
népszavazáson részt tudjon venni, a központi névjegyzékbe regisztrálnia kell.  

A választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
 

Választási Iroda 
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7. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

(születési név) 
(születési idő) 

(név) 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országos népszavazáson kérelmére felvettem a külképviseleti 
névjegyzékbe. 

A szavazóhelyiség címe: ........................................................................................................  

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. 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, magyar hatóság által 

kiállított, érvényes igazolvány bemutatásával: 

 - személyazonosító igazolvány vagy 

 - útlevél vagy 

 - vezetői engedély 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 

Választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 

polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
Helyi Választási Iroda 
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8. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Ellenőrző lap 
 

Ellenőrző lap 
a mozgóurna / külképviseleti urna hitelesítésére 

 
A szavazás napja:  ...................................................................................................... 
A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
 
 
 
Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes 
követelményeknek megfelel. 
Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük a mozgóurnába. 

A szavazatszámláló bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása: 

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

 

Az elsőként szavazó választópolgár 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 
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9. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

 
A visszautasított polgár  

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

 
   

jegyzőkönyvvezető 
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10. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

 

 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

   Telefonszám, e-mail cím,  

MEGYE/FŐVÁROS:   amelyre a jelentést küldeni kell: 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

      

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:      
     

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 célszerű jelölni a számlálólapon) 

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.  
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11. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve 
a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 

JEGYZŐKÖNYV 
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 

illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási bizottság elnökének / 
külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 

 
Készült:  év  hó  nap  település 
 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
SZSZB/HVB/KÜVI elnöke/vezetője  

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai  

  

  

  

  

  

  
 
A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság / helyi választási 
bizottság elnökének / külképviseleti választási iroda vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 az SZSZB/HVB/KÜVI  

elnöke/vezetője 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető 
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12. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 

LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 
(1) Neve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési neve: _________________________________________________________________ 

(3) Születési helye _________________________________________________________________ 

(4) Születési ideje 
└──┴──┴──┴──┘ év └──┴──┘ hónap └──┴──┘ nap 

(5) Anyja születési neve: _________________________________________________________________ 

(6) Személyi azonosító vagy a választópolgár magyar állampolgárságát igazoló érvényes okiratának száma: 

 

- személyi azonosító:  -       -      

- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám:  106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

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

Kelt: __________________________ , └──┴──┴──┴──┘  └──┴──┘  └──┴──┘ 

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása 
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13. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
Szavazóköri jegyzőkönyv 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE 
 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 
(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)  (szavazóköri azonosító) 

          számú példány 

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: 

 
  

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:   óra   perc 
  

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az 
urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

Az elsőként szavazó választópolgár: ………………………………………… ………………………………………… 
 neve aláírása 

 

A szavazás lezárásának időpontja:   óra   perc 

Az ellenőrző lap a 
mozgóurnában 

benne volt  A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:       

   
nem volt benne ezért az abban lévő szavazólapok 

érvénytelenek. Rontott szavazólapok száma:       

    

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 

 

A 

 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
 

E 

    

 

 

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 

 

M 
    

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

J 

    

 

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

 

O 

    

 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

K 

    

 

Érvényes szavazólapok száma: 
 

L 
    

 

IGEN szavazatok száma: 
 

I 
    

 

NEM szavazatok száma: 
 

N 
    

 
 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   
– 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

P.H. 

Az SZSZB a szavazatokat _______ 
alkalommal számolta meg. 

azonosító 
kód helye 

O=J-E, J=K+L, L=I+N 

13. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
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14. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről 

JEGYZŐKÖNYV 
a külképviseleti szavazás befejezéséről 

 

 
A külképviseleti választási iroda állítja ki 

két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

Az 1. példányt az urnába kell helyezni! 
A 2. példányt elektronikus úton az NVI-hez kell továbbítani. Az eredeti példány a KÜVI-nél marad, 3 napra ki kell függeszteni a 
konzuli váróban, majd a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni. 

Készült:  ország  település 

 alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 
 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: ________ 

A visszautasítottak jegyzékén szereplő polgárok száma:  ________ A rontott szavazólapok száma: ________ 

A szavazás befejezésének időpontja: 
          

 

______ óra ______ perc 
 
Beküldendő urna: ________ db 

Utazás módja:   

Budapestre érkezés várható időpontja: 
          

 

______ óra ______ perc 

     
a külképviseleti választási iroda vezetője 

P.H. 
  

Megfigyelőként jelen volt: 

Név Aláírás Megbízó 
Nyilatkozata szerint a szavazás* 

törvényes volt törvénysértő volt 

     

     
     
     
     

A megfigyelő észrevételei: 

* Kitöltése önkéntes 

14. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
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15. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról 

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A 

JEGYZŐKÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOK 
MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 A Nemzeti Választási Iroda állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

 
Készült:  év  hó  napján  település 
 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 
 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap . órakor kezdődött.  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap . órakor befejeződött. 

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 
A külképviseleti 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleten 
szavazó 

választópolgárok 
száma 

B F 
  

 

A külképviseletekről 
érkezett urnákban lévő 

bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma 

A külképviseletekről 
érkezett urnákban lévő 

lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Eltérés 
a szavazóként megjelent 

választópolgárok 
számától 

(többlet: + / hiány: -) 

Érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazatok 

száma 

M J O K L 
     

  

15. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 93. szám 7405
 

 

B 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

IGEN 
szavazatok száma 

NEM 
szavazatok száma 

I N 
  

 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK 

NÉV Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

…………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke  

– 

…………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese  

– 

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

 

…………………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Iroda elnöke  

– 

p.h. 
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16. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról 

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A 

JEGYZŐKÖNYV 

A LEVÉLBEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 A Nemzeti Választási Iroda állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

 

Készült:  év  hó  napján  település 
 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 
 

A szavazatszámlálás  év  hó  nap . órakor kezdődött.  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap . órakor befejeződött. 

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 
A levélben szavazók 
névjegyzékében lévő 

választópolgárok 
száma 

Az érvényes 
szavazási iratok 

száma 

C G 
  

 

Az érvényes 
szavazási iratokban lévő 

szavazólapok 
száma 

Eltérés 
az érvényes szavazási 

iratok számától 
(többlet: + / hiány: -) 

Az érvényes szavazási 
iratokban lévő 
érvénytelen  

szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazatok 

száma 

J O K L 
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B 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

IGEN 
szavazatok száma 

NEM 
szavazatok száma 

I N 
  

 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK 

NÉV Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

…………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke  

– 

…………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese  

– 

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

 

…………………………………………..…………….… 
a Nemzeti Választási Iroda elnöke  

– 

p.h. 
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17. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv az országos népszavazás eredményéről 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS  A 
 

JEGYZŐKÖNYV  
A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 

A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 
 

 

Készült:  év  hó  napján  település 
 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv ………….. db szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleten leadott szavazatok 
megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv 
adatainak összesítése alapján készült. 

a) Névjegyzéki adatok 

A szavazóköri 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok 
száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében lévő 

választópolgárok 
száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

A B C D 
    

b) Szavazók adatai 

A szavazóhelyiségben és 
a mozgóurnával szavazó 
választópolgárok száma 

A külképviseleten szavazó 
választópolgárok száma 

Érvényes szavazási 
iratok száma 

Szavazóként megjelent, 
valamint érvényes 

szavazási iratot 
visszaküldő 

választópolgárok száma 
összesen 

E F G H 
    

c) Szavazás adatai 

Urnában lévő lebélyegzett 
szavazólapok és érvényes 
szavazási iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

J K L 
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B   
(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

 

IGEN 
szavazatok száma 

NEM 
szavazatok száma 

I N 
  

 
A NÉPSZAVAZÁS 

ÉRVÉNYTELEN / ÉRVÉNYES, DE EREDMÉNYTELEN / ÉRVÉNYES ÉS EREDMÉNYES 
 
 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
NÉV Aláírás 

az eredmény megállapításakor 
Aláírás 

a jegyzőkönyv átvételéről 
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Bizottság elnöke  

– 
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese  

– 

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   

………………………………………………………..……   
 

………………………………………………………..…… 
Nemzeti Választási Iroda elnöke  

– 

 
p. h. 
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18. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
„40. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
az országgyűlési képviselők választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 

 
(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)   

     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)  (szavazóköri azonosító)   számú példány 

      

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: 

 
 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:   óra   perc 
  

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az 
urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

Az elsőként szavazó választópolgár: ………………………………………… ………………………………………… 
 neve aláírása 

 
A szavazás lezárásának időpontja:   óra   perc 

Az ellenőrző lap a 
mozgóurnában 

benne volt  A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:    

nem volt benne ezért az abban lévő szavazólapok 
érvénytelenek. Rontott szavazólapok száma:    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV ALÁÍRÁS 
a szavazás megkezdésekor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

  

azonosító 
kód helye 

18. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
„40. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)  (szavazóköri azonosító) 
     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)      

 
 

 

 Jelölt, jelölő szervezet szavazat 

 

1.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

2.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 

 

AE 

 

3.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

     

  

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
 

FE 

 

4.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 
 

 

OE 
 

5.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

KE 

 

6.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

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

 

LE 

 

7.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

ME 

 

8.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvényes szavazólapok száma: 
 

NE 

 

9.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Figyelem! 
 Az AE és az FE rovatot az Összesítő lap I. számú táblázata 

alapján kell kitölteni! 
 Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE 

rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – FE rovat) 
 A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE 

rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat) 
 

 

10.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

11.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

12.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

13.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

14.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

15.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.  

 

16.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

17.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

18.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

NÉV ALÁÍRÁS 

 

19.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnök 

 
 

20.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnökhelyettes 

 
 

21.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

    

 

  
 

22.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

23.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

24.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

25.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

26.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

27.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

28.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

29.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

30.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

31.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

32.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

33.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

34.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

jegyzőkönyvvezető  
 

35.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

                                              p.h.                                                                                                                        ” 

azonosító 
kód helye 
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19. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
„41. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 

AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 
 

(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)   
     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)  (szavazóköri azonosító)   számú példány 

      

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: 

 
 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:   óra   perc 
  

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az 
urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

Az elsőként szavazó választópolgár: ………………………………………… ………………………………………… 
 neve aláírása 

 
A szavazás lezárásának időpontja:   óra   perc 

Az ellenőrző lap a 
mozgóurnában 

benne volt  A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:    

nem volt benne ezért az abban lévő szavazólapok 
érvénytelenek. Rontott szavazólapok száma:    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV ALÁÍRÁS 
a szavazás megkezdésekor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

  

azonosító 
kód helye 

19. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
„41. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)  (szavazóköri azonosító) 
     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)      

 
 

 

 Jelölt, jelölő szervezet szavazat 

 

1.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

2.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

A névjegyzékben lévő, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 

 

AE 

 

3.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

     

  

Szavazóként megjelent, a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 

 

FE 

 

4.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Az átjelentkezett választópolgárok jegyzékében 
szereplő választópolgárok száma: 

 

BOE 
 

5.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

     

  

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 

 

GE 

 

6.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 
 

 

OE 
 

7.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

KE 

 

8.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

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

 

LE 

 

9.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

ME 

 

10.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvényes szavazólapok száma: 
 

NE 

 

11.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Figyelem! 
 Az AE, FE, BOE és GE rovatokat az Összesítő lap I. és I/A. 

számú táblázatának felhasználásával kell kitölteni! 
 Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE 

rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – FE rovat) 
 A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE 

rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat) 
  

 

12.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

13.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

14.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

15.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.  

 

16.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

17.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

18.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

NÉV ALÁÍRÁS 

 

19.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnök 

 
 

20.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnökhelyettes 

 
 

21.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

    

 

  
 

22.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

23.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

24.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

25.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

26.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

27.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

28.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

29.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

30.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

31.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

32.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

33.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

34.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

jegyzőkönyvvezető  
 

35.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

                                            p.h.                              ” 
 

 

azonosító 
kód helye 
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20. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
„42. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör 

névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők választásán 

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁN 

 
(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)   

     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)  (szavazóköri azonosító)   számú példány 

      

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: 

 
 

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja:   óra   perc 
  

A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, az 
urnákat lezárta, és a mozgóurnákban elhelyezte az ellenőrző lapot. 

Az elsőként szavazó választópolgár: ………………………………………… ………………………………………… 
 neve aláírása 

 

A szavazás lezárásának időpontja:   óra   perc 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 
 

AE 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
 

     

FE 
  

Az átjelentkezett választópolgárok száma: 
 

BE 

  
 

 

A külképviseleti névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma: 

 

C 
 

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: 
 

     

  

A választópolgárok száma összesen: 
 

EE 

 

Rontott szavazólapok száma: 
 

     

  
 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV ALÁÍRÁS 
a szavazás megkezdésekor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h.         ” 

azonosító 
kód helye 

20. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
„42. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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21. melléklet a …../2016. (….) IM rendelethez 
„43. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve  
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörbe 

az országgyűlési képviselők választásán 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

 
(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)   

     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)  (szavazóköri azonosító)   számú példány 

      

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő hivatalos helyiségben: 

 
 

 

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az urnák és a szállítóborítékok sértetlenek. 

Az ellenőrző lap a 
mozgóurnában 

benne volt 
 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:   AE  
 nem volt 

benne 
ezért az abban lévő 
szavazólapok érvénytelenek. 

Az átjelentkezett választópolgárok száma:   BE  

    A külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma:  

 C  

  
 

 A választópolgárok száma összesen:   EE  

  
 

 A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával szavazó 
választópolgárok száma:  

 FE  

  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV ALÁÍRÁS 
a szavazás megkezdésekor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

ALÁÍRÁS 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   – 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 

  

azonosító 
kód helye 

21. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
„43. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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(MEGYE / BUDAPEST)  (TELEPÜLÉS / FŐVÁROSI KERÜLET)  (szavazóköri azonosító) 
     (VÁLASZTÓKERÜLET SORSZÁMA)      

 
 

 

 Jelölt, jelölő szervezet szavazat 

 

1.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

2.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 
 

 
 

3.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

     

  

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnával 
szavazó választópolgárok száma: 

 

FE 

 

4.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

     

  

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók 
beérkezett borítékjainak száma: 

 

IE 
 

5.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

A szavazó választópolgárok száma összesen: 
 

JE 

 

6.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 
bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 

 

OE 
 

7.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 
lebélyegzett szavazólapok száma: 

 

KE 

 

8.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

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

 

LE 

 

9.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

ME 

 

10.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Érvényes szavazólapok száma: 
 

NE 

 

11.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

        

  

Figyelem! 

 A JE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az FE és IE 
rovatba beírt számok összegével. (JE rovat = FE + IE rovat) 

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

 A KE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie az ME és NE 
rovatba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat) 

 

12.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

13.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

14.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

15.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

 

16.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

 

17.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

18.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

NÉV ALÁÍRÁS 

 

19.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnök 

 
 

20.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

elnökhelyettes 

 
 

21.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 

    

 

  
 

22.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

23.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

24.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

25.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

26.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

27.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

28.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

29.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

30.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

31.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

32.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

33.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

  
 

34.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

jegyzőkönyvvezető  
 

35.  (Jelölt neve) (jelölő szervezet) 
 
    

 

                                            p.h.                                               ”                   
 

azonosító 
kód helye 
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Az igazságügyi miniszter 10/2016. (VI. 28.) IM rendelete
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 91.  § a) és 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. A választás irodák országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

1. §  A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás 
időpontját, valamint a szervező nevét.

2. §  A Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az aláírásgyűjtő íveket.

3. §  A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. 
Ha a  szervező nem adta le a  rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a  hiányzó ívek 
számát a Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak.

4. §  Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló 
aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező 
választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A választás irodák helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

5. §  A választási iroda a  helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a  benyújtott kérdést, a  benyújtás időpontját, 
valamint a szervező nevét.

6. §  A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi 
a kezdeményezőnek.

7. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát
a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,
b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a  hitelesítést megtagadó döntés esetén annak 

indokáról,
c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,
d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,
e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,
f ) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint
g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

 (2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján 
nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

8. §  A helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és megőrzése

9. §  A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást gyűjtő polgár adatai,
b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
c) az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása közötti időszak bármely napján szerepelt-e választópolgár a központi 

névjegyzékben a  választópolgár által megadott személyi azonosítóval vagy – a  személyi azonosítóval nem 
rendelkező választópolgár esetében – a magyar állampolgárságot igazoló okirat számával,

d) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adataival,
e) a választópolgár támogatta-e már az adott kezdeményezést érvényes aláírással.
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10. §  A választási iroda az  aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a  benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és 
biztonságos megőrzéséről. Az  átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az  aláírások benyújtójának az  aláírások 
számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  népszavazás kezdeményezése során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 

37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

 
Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára 

 
Az	  aláírásgyűjtó	  ív	  benyújtásának	  határideje:	  ………………………………………..	   ALÁÍRÁSGYŰJTŐ	  ÍV	   sorszám:	  

[a	  hitelesített	  kérdés	  szövege]	  

	   Olvasható	  családi	  és	  utónév	   Személyi	  azonosító	   Anyja	  születési	  családi	  és	  utóneve	   Saját	  kezű	  aláírás	  

	   	  1	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  2	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  3	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  4	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  5	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  6	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  7	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  8	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  9	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  10	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  11	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  12	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  13	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  14	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  15	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  Egy	  választópolgár	  egy	  kezdeményezést	  csak	  egy	  aláírással	  támogathat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   személyi	  azonosítója	   aláírása	   Ha	  az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  nem	  rendelkezik	  személyi	  azonosítóval,	  

akkor	  az	  útlevele	  vagy	  az	  állampolgársági	  bizonyítványa	  vagy	  a	  
honosítási	  okirata	  számát	  (+	  vonalkód	  alatti	  szám)	  kell	  megadni!	  

 

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító	  kód helye 
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2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

 
Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára 

 

	  

Az	  aláírásgyűjtő	  ív	  benyújtásának	  határideje:	  ………………………………………….…	   ALÁÍRÁSGYŰJTŐ	  ÍV	   sorszám:	  

[a	  hitelesített	  kérdés	  szövege]	  

	   Olvasható	  családi	  és	  utónév	  

A	  magyar	  hatóság	  által	  kibocsátott	  útlevél	  száma	  
VAGY	  

a	  magyar	  honosítási	  okirat	  száma	  és	  a	  vonalkód	  alatti	  szám	  
VAGY	  

a	  magyar	  állampolgársági	  bizonyítvány	  száma	  és	  a	  vonalkód	  alatti	  szám	  

Anyja	  születési	  
családi	  és	  utóneve	   Saját	  kezű	  aláírás	  

	   	  

1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

3	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

4	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

6	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   vonalkód	  alatti	  szám:	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  Egy	  választópolgár	  egy	  kezdeményezést	  csak	  egy	  aláírással	  támogathat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   személyi	  azonosítója	   aláírása	  

Ha	  az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  nem	  rendelkezik	  személyi	  azonosítóval,	  akkor	  
az	  útlevele	  vagy	  az	  állampolgársági	  bizonyítványa	  vagy	  a	  honosítási	  okirata	  
számát	  (+	  vonalkód	  alatti	  szám)	  kell	  megadni!	  

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító	  kód helye 
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3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez  
Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve 

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve 
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Az igazságügyi miniszter 11/2016. (VI. 28.) IM rendelete
az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 91. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és a 4. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10.  § tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § e)  pontjában 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  országos népszavazás (a  továbbiakban: népszavazás) 
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 népszavazás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a népszavazás lebonyolításában részt 
vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője népszavazási feladatai tekintetében
a) felelős a  népszavazás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az  e  rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi 

elszámolásáért,
b) felelős a  népszavazás pénzügyi lebonyolításáért, a  pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és 

ellenőrzéséért,
c) gyakorolja a népszavazás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, és
d) gondoskodik a népszavazás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A  népszavazási 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) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodásokat az  érintettek az  államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

 (3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás 
napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.

 (4) Megismételt szavazás esetén a  szavazásban érintett választási szervek részére a  2.  melléklet szerinti normatívákat 
kell biztosítani a népszavazásban érintett szavazóköri, települési adatok szerint.

3. § (1) Az  NVI a  népszavazás pénzügyi fedezetének a  TVI-t megillető részét az  illetékes fővárosi, megyei önkormányzat 
hivatalának fizetési számlájára utalja át.

 (2) Az  NVI a  népszavazás pénzügyi fedezetének a  HVI-t, OEVI-t megillető részét a  települési önkormányzat 
polgármesteri hivatala – közös önkormányzati hivatal esetén a  közös önkormányzati hivatal – fizetési számlájára 
utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

 (3) A népszavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget – a népszavazás tényadatai 
alapján a  határidőket követően megállapítható összegek kivételével – az  NVI előlegként utalja át az  alábbi 
ütemezésben:
a) a dologi kiadások fedezetét a szavazás napját megelőző harmincadik napig,
b) a  személyi juttatások és azok munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségei fedezetét a  szavazás napját 

megelőző kilencedik napig.
 (4) A  választási irodák a  fizetési számláik adatait a  népszavazások pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai 

rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer)
a) változás esetén aktualizálják,
b) a népszavazás kitűzését követően ellenőrzik, amelynek megtörténtét az informatikai rendszerben rögzítik.
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4. § (1) A  népszavazás e  § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a  feladat típusú pénzügyi elszámolás 
(a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

 (2) A HVI – ideértve az OEVI székhely HVI-t is – vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát 
az  informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt kinyomtatja, aláírja és az  informatikai rendszerben 
felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról.

 (3) A HVI – ideértve az OEVI székhely HVI-t is – vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot 
az NVI elnökének a TVI elszámolása felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja meg 
az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

 (4) A  TVI vezetője a  TVI vezetőhelyettese és a  TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az  informatikai 
rendszerben rögzíti, az  elszámolásával együtt kinyomtatja, aláírja és az  informatikai rendszerben, felterjeszti 
az  NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról. A  javasolt díjak összege személyenként nem haladhatja meg 
az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

 (5) A  TVI, a  HVI – ideértve az  OEVI székhely HVI-t is – vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a  TVI 
vezetője az elszámolásban javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

 (6) A TVI vezetője, a TVI vezetőhelyettese, a TVI tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI székhely HVI vezetője és az OEVI 
tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló 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. §-a 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) Többlettámogatásként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a  téves adatszolgáltatásból származó 
különbözeteket.

 (5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI a (2) bekezdésben foglaltakon felüli többletkiadásainak, illetve kötelezettségvállalásainak 
az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI 
elnöke a  kezdeményezés átvételétől számított öt 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 népszavazás céljára biztosított pénzeszközöket népszavazásonként elkülönítetten kell kezelni.
 (2) A  rendelet hatálya alá tartozó szerv a  pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként, tételesen, 

a  személyi kiadásokról név szerint, és a  tényleges pénzforgalomról – bevétel, kiadás – a  hatályos jogszabályok 
szerint a szerv számvitelében a népszavazási 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 
bizonylatonként, jogcímenként, ezen belül a személyi kiadásokról név szerint számol el, amelynek alapja a tényleges 
kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség 
esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

 (4) Az elszámolás elkészítéséhez az informatikai rendszert az NVI elnökének utasítása szerint kell igénybe venni.
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 (5) A  külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az  egyéb szerv a  költségvetési fedezet felhasználásáról 
bizonylatonként, jogcímenként, tételes, a  személyi kiadásokról név szerinti elszámolást készít. Az  elszámolást 
az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. § (1) A  HVI és az  OEVI vezetője a  szavazás napját követő huszonöt napon belül az  NVI elnökének a  6.  § (4)  bekezdése 
szerinti utasításában meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére. Az elszámolást 
az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

 (2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításában meghatározott
a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a  TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az  elszámolást 

az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,
b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján
a szavazás napját követő ötven napon belül.

 (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, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő 
elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti 
utasítása határozza meg.

8. § (1) A  HVI vezetője, az  OEVI vezetője és a  TVI vezetője a  választási iroda részére megállapított támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda egy vagy több tagjának 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 felelős miniszter által kijelölt szerv és az  egyéb szerv tekintetében az  elszámolások 
megalapozottságát az  NVI ellenőrzi. Az  NVI elnöke az  elszámolások beérkezésétől, szükség esetén a  javíttatott 
elszámolások beérkezésétől számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A  szükséges javításokat 
az  elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a  javított elszámolás az  NVI-nek a  javításra vonatkozó 
felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

 (4) A többlettámogatások, többletkiadások indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.
 (5) A  TVI és az  NVI az  ellenőrzés során a  támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a  felhasználás Ve.-nek és 

a  végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az  ellenőrzés során a  költségvetési 
támogatások 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 vezetőjének javaslata és az  informatikai rendszerben szereplő 

részletes adatok alapján dönt.
 (3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül 

biztosítja a HVI, az OEVI, a TVI, valamint az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján 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, valamint – a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv az előirányzat-
átadásról szóló megállapodás alapján – előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. §  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a  megismételt szavazás, a  helyi önkormányzati 
képviselők és a  polgármesterek időközi választása, a  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, 
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet 4.  melléklete helyébe 
a 3. melléklet lép.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országos népszavazáson

Jogcím Normatíva

Kód Név Egység Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.

10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei 
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, 
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) 
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1 3 000

10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok a szavazás napját megelőző 
ötvennyolcadik nap után, HVI részére a tényleges adatok alapján, 
értesítőnként.
Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és 
kézbesítésének költségei. A külképviseleteken szavazók, 
az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre 
történő postázás költségeit.

1 130

1010202 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés 
megküldése külföldi címre történő kézbesítés esetén, 
értesítőnként.

1 300

10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi 
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1 1,50

10104 Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások 
szavazókörönként.

1 12 000

10109 Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások nem 
OEVI székhely HVI-k részére HVI-nként.

1 10 000

10111 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés 
b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége 
településenként, kijelölt közös önkormányzati hivatali székhely 
települések részére.

1 10 000

102 Kiadások a szavazás napján.

10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos 
költségek szavazókörönként.

1 4 000

10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai. 
Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1 30 000

10203 Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat, 
kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő 
kiadások.

1 6 000

10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérlete utólagos igényléssel.

1 10 000

103 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.
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10301 Jegyzőkönyvek NVI-hez szállításának költségei, a fővárosi 
kerületekben, utólagos igényléssel.

1 15 000

10401 SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.

20101 Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 
választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának 
díja szavazókörökben.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és 
a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi 
munkavégzés.

3 20 000

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és 
ötödik tagjának díja.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és 
a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi 
munkavégzés.

2 20 000

20105 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának díja, 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § 
(3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel.

1 20 000

20106 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos 
igény szerint.

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja az SZSZB 
mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra.

1 20 000

20202 A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókörben plusz 
jegyzőkönyvvezető díja.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető jegyzőkönyvvezetők 
száma minden további 500 átjelentkező választópolgár után  
1 fővel növekszik.

1 20 000

203 A HVI tagjának személyi normatívája. A HVI, OEVI székhely  
HVI vezető díja a megyei kiadásoknál kerül megállapításra, a HVI, 
OEVI székhely HVI vezető e normatíva terhére nem díjazható.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (a település választópolgárszáma, közös hivatal esetén 
a települések összesített választópolgárszáma alapján):

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 választópolgártól 15 30 000

204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében.

20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében.
Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva 
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt 
település után 1 fővel növekszik.

1 30 000

206 Szavazásnapi ellátás költségei.

20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 1 6 300
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3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos 
jogszabályok szerint.

30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség településnél.

30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher 
településnél.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

111 OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

11101 A népszavazási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVI részére 
OEVK-nként.
Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, nyomtatás, 
sokszorosítás, gépkocsihasználat.

1 100 000

11111 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint települések többletköltsége településenként, 
OEVI székhely települések részére.

1 10 000

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

11201 OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVI részére 
OEVB-nként. Jogorvoslat esetén utólagos igényléssel.

1 50 000

113 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.

11301 Levélszavazatok, jegyzőkönyvek NVI-hez szállításának költségei 
OEVI-nként, a fővárosi OEVI-k kivételével, utólagos igényléssel.

1 15 000

11401 OEVB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 6 378

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

211 OEVB tagjának személyi juttatásai. Jogorvoslat esetén utólagos 
igényléssel.

21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 3 40 000

21102 OEVB tagjainak ellátási költsége. 1 23 622

212 OEVI tagjainak személyi normatívája.

21201 OEVI tagjainak személyi normatívája. E normatíva az OEVI 5 tagja 
tekintetében vehető figyelembe.

5 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

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

1. DOLOGI KIADÁSOK

12112 Szavazási levélcsomag kézbesítésére a Ve. 277. § (2) bekezdés 
c) pontja szerint kijelölt külképviseletek többletköltsége 
külképviseletenként, minden megkezdett 1000 szavazási 
levélcsomag után.

1 10 000
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2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

221 A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) 
vezetőjének díja.

1 30 000

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.

1 15 000

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

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 népszavazás előkészítésével és folyamatos működésével 
összefüggő kiadásai.

13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként.
Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, 
gépkocsihasználat, biztonsági őrizet, technikai feltételek 
biztosítása.

1 200 000

13102 A TVI oktatással összefüggő kiadásai HVI-nként.
A TVI által a HVI vezetők részére személyes részvétellel szervezett 
oktatás költségei.

1 20 000

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása megyénként.
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása.

1 150 000

133 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.

13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként.
A szavazásnapi ügyelet működési feltételeinek biztosítása, 
kapcsolattartás a településekkel, rendkívüli helyzetek kezelése.

1 150 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

231 HVI vezető, OEVI székhely HVI vezető díja választópolgárszám 
alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján].
A választási iroda működtetése, a népszavazás szakmai 
felügyelete, a népszavazás lebonyolítása.

23101 8 000 választópolgárig 1 50 000

23102 8 001–40 000 választópolgárig 1 75 000

23103 40 001–80 000 választópolgárig 1 80 000

23104 80 001 választópolgártól 1 100 000

232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja.
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23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt 
településenként.
A kapcsolt települések népszavazási feladatainak irányítása, 
ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.

1 4 000

234 TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 400 000 forint.

23401 TVI vezető díja. 1 400 000

23402 TVI vezetőhelyettesének díja. 1 250 000

23403 TVI pénzügyi felelősének díja. 1 200 000

23404 TVI további 5 tagjának díja. 5 160 000

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 székhely HVI-k 
vezetői díja után.

33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség megyénél, TVI tagok és vezetők díja után.

KÖZPONTI KIADÁSOK

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

252 NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.

25202 NVI elnökének tiszteletdíja. 1 1 000 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

351 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség hatályos jogszabályok szerint központnál.

35105 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség központnál.

2. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országos népszavazáson megismételt szavazásnál

Jogcím Normatíva

Kód Név Egység Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően.

10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei 
szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, 
hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) 
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1 3 000

10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.
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1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok elvégzése HVI részére 
a tényleges adatok alapján, értesítőnként.
Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és 
kézbesítésének költségei. A külképviseleteken szavazók, 
az átjelentkezők stb. értesítése. Nem tartalmazza a külföldre 
történő postázás költségeit.

1 130

10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi 
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1 1,50

10104 Népszavazással összefüggő egyéb dologi kiadások 
szavazókörönként.

1 12 000

102 Kiadások a szavazás napján.

10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos 
költségek szavazókörönként.

1 4 000

10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken.
Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai. 
Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1 10 000

10203 Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat 
a népszavazásban érintett kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő 
kiadások.

1 6 000

10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérlete utólagos igényléssel.

1 10 000

10401 SZSZB tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA. 1 1 700

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201 Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.

20101 Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)  
3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és 
a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi 
munkavégzés.

3 20 000

20102 Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és 
ötödik tagjának díja.
A szavazás napján a szavazás lebonyolításával és 
a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi 
munkavégzés.

2 20 000

20105 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja 
szavazókörönként legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § 
(3) bekezdése szerinti számban utólagos igényléssel, a tényleges 
igénybevétel alapján.

1 20 000

20106 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos 
igény szerint.

202 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20201 Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja  
az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatokra.

1 20 000
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203 A HVI tagjának személyi normatívája. A HVI vezető díja a megyei 
kiadásoknál kerül megállapításra, a HVI vezető e normatíva 
terhére nem díjazható.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (a település választópolgárszáma, közös hivatal 
esetén a települések összesített, a népszavazásban érintett 
választópolgárszáma alapján):

20301 8 000 választópolgárig 4 20 000

20302 8 001–40 000 választópolgárig 8 20 000

20303 40 001–80 000 választópolgárig 10 20 000

20304 80 001 választópolgártól 15 20 000

204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében.

20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok 
esetében. Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI 
normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma 
minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben 
a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó 
települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1 20 000

206 Szavazásnapi ellátás költségei.

20601 Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési 
költsége.

1 6 300

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos 
jogszabályok szerint.

30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség településnél.

30102 Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher 
településnél.

MEGYEI KIADÁSOK

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

231 HVI vezető díja a népszavazásban érintett választópolgárszám 
alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a települések 
összesített választópolgárszáma alapján].
A választási iroda működtetése, a népszavazás szakmai 
felügyelete, a népszavazás lebonyolítása.

23101 8 000 választópolgárig 1 20 000

23102 8 001–40 000 választópolgárig 1 25 000

23103 40 001–80 000 választópolgárig 1 30 000

23104 80 001 választópolgártól 1 40 000

232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja.

23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja 
a népszavazásban érintett kapcsolt településenként.
Ha a székhely településen nincs megismételt szavazás, 
a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás 
megállapításánál.
A kapcsolt települések népszavazási feladatainak irányítása, 
ellenőrzése. Az SZSZB-k munkájának támogatása.

1 4 000
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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 vezetői díja után.

3. melléklet a 11/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
„4. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

Jogcím Normatíva

Kód Név Egység Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

101 Kiadások a szavazás napját megelőzően

1010101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei 
szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele a települési 
nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, lakossági 
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás 
napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása nemzetiségi 
szavazókörönként számolva.

1 500

1010102 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény 
plakát közzététele a területi és országos nemzetiségi választás 
kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, 
kiragasztása érintett településenként számolva.

1 500

10102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok

1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését 
követően, választópolgáronként és alkalmanként. Értesítők 
megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése 
költségei.

1 130

10103 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi 
kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1 1,50

10104 Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként. 1 10 000

102 Kiadások a szavazás napján

10201 A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos 
költségek.

1020101 A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 
választásán a szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével 
kapcsolatos költségek, szavazókörönként. Szavazókörökkel való 
kapcsolattartás költségei.

1 4 000

1020102 A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és 
országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol 
egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 
időközi választására nem kerül sor azonos napon.

1 4 000
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10202 A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. Az iroda szavazásnapi működéssel 
összefüggő kiadásai.

1 10 000

10204 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérlete utólagos igényléssel.

1 10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

201 Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

20101 Az SZSZB 3 választott tagjának díja szavazókörönként települési 
nemzetiségi önkormányzati választáson.

3 20 000

20104 A HVB 3 tagjának díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati választáson (kivéve akkor, ha egyidejűleg 
települési nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak 
azonos napon).

3 20 000

20105 A választási bizottságba a szavazás napján szükség szerint bevont 
legfeljebb 2 fő póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges 
igénybevétel alapján.

1 20 000

20106 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos 
igény szerint.

20107 HVB előtt történő szavazás esetén a HVB tagjainak távolléti díja 
területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson.

202 A jegyzőkönyvvezető díja

20201 A jegyzőkönyvvezető díja a szavazás napján a szavazó-
helyiségben elvégzendő adminisztratív feladatokra.

1 20 000

203 A HVI tagjainak személyi normatívája. A normatíva a HVI alábbi 
számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:

20301 HVI 3 tagjának díja. 3 15 000

205 HVB választott tagjainak személyi normatívája települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

20501 A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen.

5 20 000

20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös 
településen.

3 20 000

206 Választási bizottságok ellátási költsége

20601 A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB szavazásnapi ellátási 
költsége szavazóhelyiségenként.

1 8 000

20603 Választási ellátás költsége települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők időközi választásán. A HVB tagjainak étkezési költsége 
a választási időszakban.

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

301 Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos 
jogszabályok szerint

30101 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség választási iroda és választási bizottságok 
tagjainak díja után, településnél.

30102 Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher 
településnél.
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MEGYEI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

133 Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő kiadások

13301 A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi 
választáson.

1 20 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

231 HVI vezető díja. A választási iroda működtetése, választás szakmai 
felügyelete, a választás lebonyolítása

23101 HVI vezető díja. 1 20 000

234 TVI tagok és vezető díja megyénként és választási naponként.

23401 TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati 
képviselők időközi választásán.

1 80 000

23402 TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választásán.

1 60 000

23403 TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választásán.

1 15 000

23404 TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választásán.

4 30 000

236 TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán 
jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, vagy területi és 
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 
választásán,választásonként

23601 TVB 3 választott tagjának díja. 3 15 000

23602 TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és 
megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1 15 000

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 HVI vezető díja után, megyénél.

33102 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

33103 Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher 
megyénél.

”
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2016. (VI. 28.) NGM rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott 
államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott 
államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „28.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában” szövegrész helyébe a  „35/A.  § 

(2) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében a „28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja” szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdés 

a) pont aa) alpontja” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „28. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „35/A. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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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: Köves Béla ügyvezető.
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