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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 1/2018. (I. 3.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról,
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 6. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában,
a 24. § és a 28. §, valamint az 1–37. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és
a 29. §, valamint a 38–39. melléklet 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 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 választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok
végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és
választási alkalmazói rendszerelemek összessége.
(2) A választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen:
a)
a választási célú dedikált informatikai eszközök,
b)
az elektronikus anyakönyvi rendszer informatikai eszközrendszere (a továbbiakban: CSAK),
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok, és azok kirendeltségeiként működő 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 és
f)
az a)–e) pontban meghatározott informatikai eszközöket összekötő adatátviteli hálózatok.
(3) A választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a szavazókörök kezelését, a névjegyzékek
vezetését, az ajánlás-ellenőrzést, a jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a szavazatösszesítést,
az eredménymegállapítást, a logisztikai és pénzügyi lebonyolítást, valamint a választási szervek közötti
kommunikációt támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. §

(1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI), valamint a helyi választási irodák
(a továbbiakban: HVI) az informatikai rendszert a választási célú dedikált informatikai eszközök, szükség esetén
a CSAK igénybevételével érik el.
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(2) A választási 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.
(4) A TVI az informatikai rendszer elérésére a választási célú dedikált informatikai eszközöket, a CSAK-ot, illetve
az okmányirodai infrastruktúrát használhatja.
4. §		
Az informatikai rendszert kell használni
a)
a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
b)
a szavazókörök kezeléséhez,
c)
a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez, a központi névjegyzék kérelmek alapján
történő továbbvezetéséhez,
d)
a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóköri
névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,
e)
a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
f)
a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
g)
az értesítők elkészítéséhez,
h)
a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,
i)
az ajánlóívek elkészítéséhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
j)
a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
k)
a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával,
szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
l)
a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke,
valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a levélben
szavazók jegyzékének nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés
továbbításához,
m)
a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,
n)
a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
o)
a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,
p)
a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
q)
a választási eredmény megállapításának támogatásához,
r)
a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátásához,
s)
a beérkezett jogorvoslati kérelmek adatainak rögzítéséhez, a kifogások és a fellebbezések áttételéhez,
a fellebbezések felterjesztéséhez, valamint
t)
az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás
5. §		
Az NVI a hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás
igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai
6. §		
A választási eredmény országosan összesített adatai:
a)
a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti
névjegyzékben lévő választópolgárok száma,
b)
a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,
c)
a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,
d)
a határidőben beérkezett szavazási iratok száma, az érvényes szavazási iratok száma,
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e)
f)
g)
h)
i)

az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,
az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok
száma,
az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,
a megszerzett mandátumok száma listánként, valamint
a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve.

5. A kormányhivatalok feladatai
7. §

(1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára
– megállapodás alapján – biztosítja
a)
a megfelelő számú, a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő választási iroda
tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint
b)
a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének
rendelkezése szerint.
(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – rendelkezésre bocsátja
a)
az okmányirodai infrastruktúrát az okmányirodákban,
b)
a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint
c)
az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a)
a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,
b)
az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:
a)
ajánlóívek nyomtatása,
b)
ajánlások ellenőrzése,
c)
az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,
d)
a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése, valamint
e)
a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.
(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése
érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb
feladataival szemben.
(6) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal állami szolgálati jogviszonyban álló állami
tisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

II. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
8. §		
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
9. §

(1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és
bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,
b)
az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,
c)
közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
d)
előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,
e)
fogadja az SZSZB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
f)
gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
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g)

helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
ga)
az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság
(a továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,
gb)
a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
h)
az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
i)
előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
j)
gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,
k)
fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos
megőrzésükről,
l)
biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
m)
a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,
n)
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
o)
tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.
(2) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát
igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, továbbá
a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben
tájékoztatja az NVI-t.
(3) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet
(a továbbiakban: Knr.) 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság – magyar vagy
más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és
az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján
10. §

(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 szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és
a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,
c)
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.00 és 18.30 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)
a szavazás befejezéséről telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,
f)
közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,
g)
a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint –
telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,
h)
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, továbbá
i)
közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak
a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.
(2) Az egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett
működő jegyzőkönyvvezető
a)
a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti annak tényét, ha az átjelentkezéssel szavazó
választópolgár a Ve. 257. § (1b) bekezdése alapján csak egyéni választókerületi szavazólapon szavaz, továbbá
b)
közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak
a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.
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(3) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,
b)
a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul
rögzíti
ba)
a napközbeni részvételi adatokat,
bb)
a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,
bc)
a szavazás lezárásának időpontját,
bd)
a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait; amennyiben
adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer
összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a HVI vezetője a jegyzőkönyvvezető útján azonnal
tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,
c)
átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint
az egyéb választási iratokat és kellékeket,
d)
az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan
kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően szükség esetén
gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról, továbbá
e)
a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés
esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően
11. §		
A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
b)
a szavazást követő – az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókör esetében a kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek
második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát,
c)
a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok
szavazatait tartalmazó szállítóborítékot a TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja az OEVI-hez,
d)
az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát az OEVI vezetője által
meghatározottak szerint legkésőbb a szavazást követő hatodik napig továbbítja az OEVI-hez,
e)
az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv második példányát a választás eredményének jogerőre
emelkedését követően fogadja az OEVI-től, valamint
f)
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
12. §

(1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,
b)
ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
c)
biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,
d)
szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,
e)
a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól minden munkanapon
ea)
külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték
leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,
eb)
a postai úton a KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az urnába helyezi, és erről
külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,
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ec)

a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát,
megszámlálja az aznap az urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy
a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,
ed)
az aznap az urnába helyezett válaszborítékok számát rögzíti az informatikai rendszerben,
f)
az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen
történő őrzéséről,
g)
kinyomtatja a külképviseleti névjegyzéket,
h)
kinyomtatja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,
i)
a külképviseleti névjegyzék kinyomtatásáról és hitelesítéséről, valamint a szavazás befejezéséről szóló
jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint
j)
gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek
biztonságos őrzéséről.
(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket az utolsó oldalon
aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.
(3) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI
a)
kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, és
erről az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t, valamint
b)
a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas
okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot
a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján
13. §		
A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
a szavazás megkezdéséről és lezárásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,
b)
ellátja a 12. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat,
c)
ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,
d)
vezeti a visszautasítottak jegyzékét,
e)
az informatikai rendszerben rögzíti a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyv
adatait,
f)
két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,
g)
a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,
h)
a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv 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, valamint
i)
a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást az informatikai rendszerben azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően
14. §		
A KÜVI
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, továbbá
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.
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IV. FEJEZET
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA
12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően
15. §		
Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja
az esetleges hiányokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő
nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,
b)
az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére
az ajánlóíveket,
c)
átveszi az ajánlóíveket, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat
ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki,
továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,
d)
ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve
a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,
e)
az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ea)
az ajánlóív eredeti-e,
eb)
az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ec)
létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
ed)
egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
ee)
a választópolgár – a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív leadása közötti
időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban
az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,
ef )
a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,
f)
átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat,
és azokat feltölti az informatikai rendszerbe,
g)
az informatikai rendszerben regisztrálja az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését,
a jogorvoslat benyújtását, valamint az OEVB, bíróság jogerős döntését,
h)
a beérkezett jogorvoslati kérelem adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
i)
a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,
j)
az interneten közzéteszi az OEVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
k)
bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,
l)
előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak választását,
m)
fogadja az OEVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,
n)
gondoskodik az OEVB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
o)
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
oa)
az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét,
ob)
az OEVB és az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és
telefaxszámát,
p)
az OEVB és az OEVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
q)
tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,
r)
segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző
SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,
s)
ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
t)
előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának
jóváhagyása céljából,
u)
tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,
v)
kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB számára
a szavazásnapi jegyzőkönyvet, valamint
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a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas
okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot
a választópolgárnak.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján
16. §		
Az OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében
aa)
6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,
ab)
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,
ac)
a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,
b)
átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől
a lezárt urnát,
c)
a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti
az informatikai rendszerben,
d)
a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,
e)
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, továbbá
f)
tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően
17. §		
Az OEVI – a 11. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint az átjelentkezéssel szavazók
szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat,
b)
a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt
adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról; az ellenőrzés
megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben; ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag
hibás, a HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,
c)
a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó
szállítóborítékokat, valamint a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot az NVI elnökének
rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez,
d)
gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör
urnájának biztonságos őrzéséről,
e)
a TVI vezetője által meghatározottak szerint átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek második
példányait,
f)
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,
g)
megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,
h)
kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB szavazóköri
jegyzőkönyveit, a nyomtatásról az OEVI vezetője az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,
i)
átadja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke részére
a lezárt urnát, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, valamint
az informatikai rendszerből kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket,
j)
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított
szavazóköri jegyzőkönyvek adatait haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben,
k)
az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a választás egyéni választókerületi
eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét az OEVB rendelkezésére
bocsátja,
l)
az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai
rendszerben,
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m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát, valamint
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított
szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát – az NVI elnökének rendelkezése szerint – továbbítja az NVI-hez,
a beérkezett jogorvoslati kérelmet, valamint az OEVB kifogás alapján hozott határozatát rögzíti
az informatikai rendszerben,
a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az NVB-hez,
előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását,
tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,
a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányait megküldi a HVI-nek, továbbá
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
18. §		
A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,
b)
felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása,
a hibás adatok kijavítása érdekében, valamint
c)
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
19. §		
A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
nyilvánosságra hozza a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát,
elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
b)
a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
c)
megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatási terv alapján történő képzését,
d)
meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,
e)
kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását, valamint
f)
elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján
20. §		
A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról,
és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint
b)
a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

VI. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK
17. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően
21. §

(1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,
b)
gondoskodik a KÜVI-k és a TVI-k vezetőinek oktatásáról,
c)
biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
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d)

nemzetiségenkénti bontásban közzéteszi a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi
névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként
szereplő választópolgárok számát,
e)
átveszi a jelölő szervezet, illetve a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,
a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,
f)
az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat
benyújtását, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,
g)
átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG
vagy PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel
felbontású, álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
h)
bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelölő
szervezetnek,
i)
a h) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,
j)
előkészíti a listák sorsolását,
k)
irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai
adatátadás folyamatát,
l)
adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,
m)
megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,
n)
a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,
o)
a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási
levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre;
a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók
névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés
nélkül feladható,
p)
megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
q)
fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti
megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,
r)
gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
s)
nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali
helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
t)
a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák
hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,
u)
a választások hivatalos honlapján közzéteszi az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
v)
a jelöltek választójogát folyamatosan ellenőrzi, a jelölt passzív választójogának megszűnéséről tájékoztatja
az illetékes OEVB-t, illetve az NVB-t, továbbá
w)
legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését.
(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint
b)
kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján
22. §		
Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
működteti a Választási Központot,
b)
működteti a választási információs 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 szavazás lezárásáról kiállított
jegyzőkönyvek informatikai rendszerben rögzített adatait, valamint a benyújtott kifogásokat.
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19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően
23. §

(1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a)
folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
b)
fogadja a KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat
tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,
c)
a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,
az átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben leadott
szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,
d)
a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt
adatokkal, szükség esetén a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,
e)
országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleteken leadott, valamint
az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja
az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott tagjának,
f)
beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok
megszámlálását,
g)
a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
h)
a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a b) és c) pont szerinti szavazási
iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,
i)
fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,
j)
adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,
k)
az országos listás választás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
l)
előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,
m)
gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,
n)
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, továbbá
o)
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.

VII. FEJEZET
A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK
24. §		
Az országgyűlési képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–35. melléklet állapítja meg.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
26. §		
A Knr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az informatikai rendszerbe – a technikai feltételek rendelkezésre állásától – a felhasználó a központi
felhasználó kezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson
keresztül, elektronikus azonosító funkcióval rendelkező személyazonosító igazolvánnyal léphet be.
(2) Az NVI gondoskodik az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekintés, adatlekérés, adatmódosítás
naplózásáról és a napló adatainak öt évig történő megőrzéséről.”
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27. §		
A Knr. 6. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Az NVI az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint az országos népszavazáson
a szavazás napját megelőző harmincadik napig tájékoztatja a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő
választópolgárokat a levélcsomag átvételének pontos helyéről és idejéről.
(2d) A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre
a külképviseleten keresztül juttatja el az NVI.”
28. §

(1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Önk. vhr.)
a)
a 36. melléklet szerinti 50. melléklettel és
b)
a 37. melléklet szerinti 51. melléklettel
egészül ki.
(2) Az Önk. vhr. 1. melléklete a 40. melléklet szerint módosul.

29. §		
A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.)
IM rendelet
a)
1. melléklete helyébe a 38. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 39. melléklet
lép.
30. §		
Hatályát veszti
a)
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,
b)
az Önk. vhr. 1. melléklet 8. és 9. sora, valamint 8. és 9. melléklete.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választásán

1. melléklet a … (…) IM rendelethez

NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
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1. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

1. oldal

(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

A szavazókörben lakcímmel rendelkező
választópolgárok adatai

egyéni és pártlistás
szavazólap (a)

A szavazólap átvételének igazolása
egyéni és nemzetiségi listás
szavazólap (b)**

(nemzetiség)
((n)****)
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(név) (személyi azonosító)
(születési név)
1.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
2.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
3.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
4.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
5.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
6.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
7.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
8.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
…
(lakcím)
(szavazási segítség)
* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat.
***Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat.
**** A nemzetiség sorszáma

csak egyéni
szavazólap (c)***

1.

A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárok száma (= 2 + 3)

2.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
száma

4.

Szavazóként megjelent választópolgárok száma
(= 5 + 6)

5.

A névjegyzékben lévő aláírások száma

6.

A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén
és pótlapjain lévő aláírások száma

Egyéni és
pártlistás
(a oszlop)
AP:

Egyéni és
nemzetiségi listás
(b oszlop)
AN:

AE, AL:

FP:

FN:

FE, FL:

Összesen
(a + b)
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ÖSSZESÍTŐ LAP
I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat)

I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat)

1.

A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő
választópolgárok száma (= 2 + 3)

2.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok
száma

4.

Szavazóként megjelent választópolgárok száma
(= 5 + 6)
A névjegyzékben lévő aláírások száma

6.

A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén
és pótlapjain lévő aláírások száma

Egyéni és
nemzetiségi listás
(b oszlop)
AN:

FP:

FN:

Csak egyéni
(c oszlop)

Egyéni összesen
(a + b + c)

Listás összesen
(a + b)

AE:

AL:

FE:

FL:
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5.

Egyéni és
pártlistás
(a oszlop)
AP:
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II. A szavazókörben lakcímmel rendelkező nemzetiségi választópolgárok nemzetiségenként *

Összesen:

A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő
választópolgárok
jegyzékében szereplő
nemzetiségi
választópolgárok száma

A szavazókörben
megjelent nemzetiségi
választópolgárok száma
(a névjegyzék
b oszlopában lévő
aláírások száma)

A mozgóurnával
szavazó nemzetiségi
választópolgárok száma
(a mozgóurnát igénylő
választópolgárok
jegyzékének és
pótlapjainak b
oszlopában szereplő
aláírások száma
együttesen)

1.

2.

3.

AN:

A szavazóként megjelent
nemzetiségi
választópolgárok száma
összesen

4.
FN:

+

=

+

=

F1

+

=

F2

+

=

F3

+

=

F4

+

=

F5

+

=

F6

+

=

F7

+

=

F8

+

=

F9

+

=

F10

+

=

F11

+

=

F12

+

=

F13

Nemzetiségenként:
(1) bolgár
(2) görög
(3) horvát
(4) lengyel
(5) német
(6) örmény
(7) roma
(8) román
(9) ruszin
(10) szerb
(11) szlovák
(12) szlovén
(13) ukrán


(A1)
(A2)
(A3)
(A4)
(A5)
(A6)
(A7)
(A8)
(A9)
(A10)
(A11)
(A12)
(A13)

Az összesen sor AN és FN értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlop 1. sorában lévő AN és 4. sorában lévő FN értékkel.

2. oszlop (A szavazókörben megjelent nemzetiségi választópolgárok száma):
 Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 5. sorában lévő értékkel.
 A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a névjegyzék
b oszlopában lévő aláírások számát, s ezt az értéket kell a 2. oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba beírni.
 A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 2. oszlop összesen
sorában szereplő értékkel.
3. oszlop (A mozgóurnával szavazó nemzetiségi választópolgárok száma):
 Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 6. sorában lévő értékkel.
 A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a mozgóurnát
igénylők jegyzékének és pótlapjainak b oszlopában lévő aláírások számát, s ezek összegét kell a 3. oszlopban a nemzetiséghez
tartozó sorba beírni.
 A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 3. oszlop összesen
sorában szereplő értékkel.
4. oszlop (A szavazóként megjelent nemzetiségi választópolgárok száma összesen):
 Az összesen sor értékének (FN) meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 4. sorában lévő értékkel.
 A nemzetiségenkénti értékek esetén a 4. oszlopba a 2. és 3. oszlop ugyanazon sorában lévő számok összegét kell beírni.
 A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 4. oszlop összesen
sorában szereplő (FN) értékkel.
*csak azokat a nemzetiségeket tartalmazza, amelyek választópolgára szerepel a szavazóköri névjegyzéken

2. melléklet a ... (...) IM rendelethez
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)

1. oldal

(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
A szavazókörben lakcímmel rendelkező
választópolgárok adatai

egyéni és pártlistás
szavazólap (a)

A szavazólap átvételének igazolása
egyéni és nemzetiségi listás
szavazólap (b)**

(nemzetiség)
((n)****)
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(név) (személyi azonosító)
(születési név)
1.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
2.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
3.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
4.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
5.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
6.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
7.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
8
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
…
(lakcím)
(szavazási segítség)
* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.
** Csak abban az esetben, ha szerepel a jegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat.
***Csak abban az esetben, ha szerepel a jegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat.
**** A nemzetiség sorszáma

csak egyéni
szavazólap (c)***

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

2. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

3. melléklet a ... (...) IM rendelethez
Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
NÉVJEGYZÉK – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
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3. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

1. oldal

(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
A szavazókörbe átjelentkezett
választópolgárok adatai

egyéni és pártlistás
szavazólap (f)

A szavazólap átvételének igazolása
egyéni és nemzetiségi listás
szavazólap (g)**

(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
2.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(OEVK)
(születési név)
3.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
4.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
5.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
6.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
7.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
8.
(lakcím)
(szavazási segítség)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
...
(lakcím)
(szavazási segítség)
* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan átjelentkezett választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat.
***Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat.
**** A nemzetiség sorszáma

csak egyéni
szavazólap (h)***

1.

(OEVK)

(nemzetiség)
((n)****)
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I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat)
Egyéni és pártlistás
(f oszlop)
1.

A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő
választópolgárok száma
GE, GL:

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma (= 5 + 6)

5.

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő
aláírások száma

6.

A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma

Összesen
(f + g)
BOE, BOL:

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében
és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3)

2.

4.

Egyéni és nemzetiségi
listás**
(g oszlop)

I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kaphat)
Egyéni és pártlistás
(f oszlop)
1.

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében
és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3)

2.

A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő
választópolgárok száma

4.

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma (= 5 + 6)

5.

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő
aláírások száma

6.

A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma

Egyéni és nemzetiségi
listás
(g oszlop)

Csak egyéni
(h oszlop)

Egyéni összesen
(f + g + h)

Listás összesen
(f + g)

BOE:

BOL:

GE:

GL:
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4. melléklet a ... (...) IM rendelethez
Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
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4. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

1. oldal

(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*

A szavazókörbe átjelentkezett
választópolgárok adatai

egyéni és pártlistás
szavazólap (f)

A szavazólap átvételének igazolása
egyéni és nemzetiségi listás
szavazólap (g)**

(OEVK)

(nemzetiség)
((n)****)
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(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
1.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
2.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(OEVK)
(születési név)
(lakcím)
3.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
4.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
5.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
6.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
7.
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(OEVK)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
...
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.
** Csak abban az esetben, ha szerepel a jegyzéken olyan átjelentkezett választópolgár, aki nemzetiségi szavazólapot kaphat.
***Csak abban az esetben, ha szerepel a jegyzéken olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat.
**** A nemzetiség sorszáma

csak egyéni
szavazólap (h)***

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választásán

5. melléklet a ... (...) IM rendelethez

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)

1. oldal

(külképviselet)

((szavazóhelyiség címe))*
A választópolgárok adatai
(név) (személyi azonosító)
1.

A szavazólap átvételének igazolása
egyéni és nemzetiségi listás
egyéni és pártlistás szavazólap (f)
szavazólap (g)**
(OEVK)

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

2.
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5. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

(OEVK)

(születési név)
(szavazási segítség)
(OEVK)

(név) (személyi azonosító)
3.

(nemzetiség)
((n)***)

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

4.

(OEVK)

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

5.

(OEVK)

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

…

(OEVK)

(születési név)
(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán)
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: (…)

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
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* A címsorok csak a névjegyzék első oldalán jelennek meg.
** Csak abban az esetben, ha szerepel a külképviseleti névjegyzéken olyan választópolgár, aki nemzetiségi listás szavazólapot kaphat.
*** A nemzetiség sorszáma

F
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6. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

6. melléklet a …. (….) IM rendelethez

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához
az országgyűlési képviselők választásán
JEGYZÉK
A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)

(település)*

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név) személyi azonosító

* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.

(név)

8.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

7.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

6.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

5.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

4.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

3.

(név) személyi azonosító

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

2.

………………………………

sz.: (születési név); (születési idő)
an.: (anyja neve)

(név)

(név) személyi azonosító

1.

oldal 1 / …

A választópolgár aláírása
………………………………

A választópolgár adatai
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7. melléklet a ... (….) IM rendelethez

7. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

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

(születési idő)
(születési név)

(név)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében
………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóhelyiség címe: .........................................................................................................
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Az a választópolgár, aki legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző 16. nap) 16.00
óráig kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt,
a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az
egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a
nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.
Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a ………..…….
nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár
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nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal
történt)
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a helyi választási
irodához nyújthatja be legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap)
16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön
a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A
kérelemnek legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi
településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti
szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző nyolcadik
nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy
a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási
irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben
szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes
ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással
rendelkező megbízott útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Választási Iroda
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8. melléklet a ... (...) IM rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők választásán

ÉRTESÍTŐ
a külképviseleti névjegyzékbe vételről

(név)

(születési idő)
(születési név)

(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán 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 www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes
tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda
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9. melléklet a ... (...) IM rendelethez

9. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán

P1

1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE

A

évi országgyűlési képviselő–választáson az alábbi
párt
országos nemzetiségi önkormányzat
nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük
nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI
(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL):

(2) A jelölő szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL):
A rövidített név a szavazólapon
feltüntetendő:
IGEN
NEM
(3) A jelölő szervezet emblémáját mellékelte
(A jelölő szervezet emblémáját legalább 472x236, 300 dpi
felbontású, TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlban kell
mellékelni.)

(4) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon
feltüntetendő
(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat neve a
nemzetiség nyelvén a szavazólapon feltüntetendő, a
nemzetiségi nevet mellékelte

(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word vagy Pages vagy
LibreOffice fájlban kell mellékelni.)

(6) Az országos nemzetiségi önkormányzat nevének
rövidítése a nemzetiség nyelvén a szavazólapon
feltüntetendő, a rövidített nemzetiségi nevet mellékelte
(A jelölő szervezet nemzetiségi rövid nevét MS Word vagy Pages
vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni.)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

(7) A jelölő szervezet értesítést kér a nevében benyújtott jogorvoslati kérelmekről az alábbi e-mail
címre:
IGEN
NEM
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2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

(8) A párt bírósági nyilvántartási száma:

-

P1

-

(9) A jelölő szervezet székhelye:
a) postai irányítószám:
b) település + kerület:
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó:

(10) A jelölő szervezet költségvetési támogatásához:
a) bank neve:
b) bankszámla száma:
(11) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult – törvényes vagy meghatalmazott –
képviselő adatai (az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére
további jogosultak adatai – országos, megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán
adhatók meg):
a) neve:

b) elérhetőségei:
postai irányítószám:
település + kerület:
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

telefonszám:
e-mail cím:
Kelt: ………………………………………………. ,
A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult neve:

a jelölő szervezet képviseletére a bírósági
nyilvántartás szerint jogosult aláírása
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10. melléklet a …. (….) IM rendelethez

10. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán

A1

1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE

A

évi országgyűlési képviselő-választáson

darab ajánlóívet igényelek
megye/főváros

számú

egyéni választókerületében.
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár
családi neve:
utóneve(i):
(2) a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:
-

-

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár
- születési ideje:
- magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
útlevél száma:
honosítási okiratának száma:
állampolgársági bizonyítványának
száma:

Szám: 106 A vonalkód alatti szám:
Szám:
A vonalkód alatti szám:

(3) Kijelentem az alábbiakat:
(a) Jelölésemet elfogadom.
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással, illetve
megválasztásom esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.
Kelt: ……………………………………. ,

a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár aláírása
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A1
(4) A jelölt

2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
független jelölt

párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve

(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon):
-

-

1

A párt képviseletére
jogosult neve és
aláírása:

név:

aláírás:

-

-

2

név:

aláírás:

-

-

3

név:

aláírás:

-

-

4

név:

aláírás:

-

5

-

név:

aláírás:

(5) Az igénylő* elérhetőségei:
a) postacím:
ország:
postai irányítószám:
település + kerület:
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
b) telefonszám:
c) e-mail cím:
Kelt: ………………………………………. ,

az igénylő aláírása
az igénylő neve

*Ajánlóívet a független jelölt vagy a jelöltet állító párt/pártok (törvényes vagy meghatalmazott) képviselője igényelhet.
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11. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

11. melléklet a …. (….) IM rendelethez

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista állításához az országgyűlési képviselők választásán

A2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE NEMZETISÉGI LISTA ÁLLÍTÁSÁHOZ

A

évi országgyűlési képviselő-választáson

darab ajánlóívet igényelek.

(1) Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalos neve:

(2) Az igénylő elérhetőségei:
a) postacím:
ország:
postai irányítószám:
település + kerület:
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:
b) telefonszám:
c) e-mail cím:
Kelt: ………………………………………. ,

az igénylő aláírása
az igénylő neve

12. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Ajánlóív egyéni jelölt ajánlásához az országgyűlési képviselők választásán
Jelölt neve:

Jelölő szervezet neve:

Személyi azonosító:

Anyja neve:

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Olvasható családi és utónév:

2.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

3.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

4.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

5.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

6.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

7.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

8.

Személyi azonosító:

P.H.

(MEGYE/Budapest ……. számú egyéni választókerület)

Olvasható családi és utónév:

1.

Sorszám:

AJÁNLÓÍV
országgyűlési képviselőjelölt ajánlásához

Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:
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12. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település

Utca, házszám

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat!
Az ajánlóívet azonosító vonalkód helye

az aláírást gyűjtő polgár neve

az aláírást gyűjtő polgár aláírása
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13. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

13. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Ajánlóív nemzetiségi lista ajánlásához az országgyűlési képviselők választásán
Sorszám:

AJÁNLÓÍV

(Országos nemzetiségi önkormányzat neve)

Olvasható családi és utónév:

1.

Személyi azonosító:

Anyja neve:

‐

Személyi azonosító:

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Olvasható családi és utónév:

3.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

4.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

5.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

6.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

7.

Személyi azonosító:
Olvasható családi és utónév:

8.

Személyi azonosító:

Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település
Anyja neve:

Utca, házszám
Aláírás:

Lakcím:
Település

Utca, házszám

Egy választópolgár csak egy listát és csak egy alkalommal ajánlhat!
Az ajánlóívet azonosító vonalkód helye

az aláírást gyűjtő polgár neve

az aláírást gyűjtő polgár aláírása
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‐

Olvasható családi és utónév:

2.

P.H.

(Nemzetiség megnevezése) nemzetiségi lista ajánlásához

33

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

14. melléklet a ... (...) IM rendelethez

14. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán

E1

1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE

A

évi országgyűlési képviselő-választáson
megye/főváros

számú

egyéni választókerületében képviselőjelöltként
kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal
nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom
a jelölésről lemondok*
(1) A jelölt
családi neve:
utóneve(i):
(2) a) A jelölt személyi azonosítója:

-

-

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár
- születési ideje:
- magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
útlevél száma:
honosítási okiratának száma:
állampolgársági bizonyítványának
száma:

Szám: 106 A vonalkód alatti szám:
Szám:
A vonalkód alatti szám:

(3) A jelölt
lakcíme:
a) postai irányítószám:
b) település + kerület:
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

telefonszáma:
e-mail címe:
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E1

2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

(4) A jelölt

független jelölt

párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve

(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon):
-

-

1

A közös jelölt
az alábbi párt
jelöltjének
minősül**

A párt képviseletére
jogosult neve és
aláírása:
név:

aláírás:

-

-

2

név:

aláírás:

-

-

3

név:

aláírás:

-

-

4

név:

aláírás:

-

-

5

név:

aláírás:

(5)
Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.”
megjelölést ne tartalmazza.
Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több
(6)
utónevem közül csak a következőt tartalmazza:
(7)

Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján, a fényképet mellékelem.***

Kelt: ……………………………………….……. ,

a jelölt aláírása

* A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni.
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési
támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a közös jelölt után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak
közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg.
*** A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.
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15. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

15. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Országos lista bejelentése
az országgyűlési képviselők választásán

L1

1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
ORSZÁGOS LISTA BEJELENTÉSE

A

évi országgyűlési képviselő-választáson országos listát állítunk,
amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük
amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk

(1) A lista típusa:
önálló pártlista
(2) A listán

közös pártlista

nemzetiségi lista

fő jelöltet állítunk.

(3) A listát állító pártok száma:
A párt/pártok bírósági azonosítója és neve

(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon):
-

%

-

%

-

%

-

%

-

aláírás:
név:

-

4

aláírás:
név:

-

3

aláírás:
név:

-

2

A párt képviseletére
jogosult neve és
aláírása:
név:

-

1

5

a költségvetési
támogatás
megosztásának
%-os aránya

aláírás:
név:

-

%

aláírás:

36

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

(4) A nemzetiségi önkormányzat neve

(5) A listát állító jelölő szervezet(ek) lista ügyében nyilatkozattételre jogosult képviselőjének:
a) neve:

b) értesítési címe:
postai irányítószám:
település + kerület:
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó:

c) telefonszáma:
d) e-mail címe:

Kelt: ………………………………………. ,

a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

L1
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L1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Jelölt
sorszáma

…

A listán állított jelöltek adatai
a) A jelölt személyi azonosítója:
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén
születési ideje:
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:
Szám: 106 -

- honosítási okirat száma:

A vonalkód alatti szám:

- állampolgársági bizonyítvány száma:
A jelölt családi neve:

Szám:
A vonalkód alatti szám:

utóneve(i):
SZ lapot leadott

fényképet leadott*
nevét a nemzetiség nyelvén leadta**
A jelöltet indító párt sorszáma a (3) pontban***:

a) A jelölt személyi azonosítója:
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén
születési ideje:
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:
Szám: 106 -

- honosítási okirat száma:

A vonalkód alatti szám:

- állampolgársági bizonyítvány száma:
A jelölt családi neve:

Szám:
A vonalkód alatti szám:

utóneve(i):
SZ lapot leadott

fényképet leadott*
nevét a nemzetiség nyelvén leadta**
A jelöltet indító párt sorszáma a (3) pontban***:

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőjének aláírása:
* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240x340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.
** Ha a nemzetiségi listán állított jelölt kéri nevének a nemzetiség nyelvén való feltüntetését a szavazólapon, a nemzetiségi nevét
MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni.
*** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás
szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista
esetén kell kitölteni.
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16. melléklet a ... (….) IM rendelethez

16. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Országos listán állított jelölt lemondásának bejelentése
az országgyűlési képviselők választásán

L2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

ORSZÁGOS LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE
A

évi országgyűlési képviselő-választáson – mint országos listán állított jelölt – a jelölésemről lemondok.
A listát állító párt / pártok / országos nemzetiségi önkormányzat neve
1

2

3

4

5
A listán állított jelölt adatai
a) A jelölt személyi azonosítója:
b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén
születési ideje:
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma:
- útlevél száma:
- honosítási okirat száma:
- állampolgársági bizonyítvány száma:
A jelölt családi neve:

Szám: 106 A vonalkód alatti szám:
Szám:
A vonalkód alatti szám:

utóneve(i):

Kelt: ……………………………………. ,

a jelölt aláírása
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17. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

17. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Országos lista jelöltjének személyi lapja
az országgyűlési képviselők választásán

SZ1
A jelölt
családi neve:

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
LISTÁN ÁLLÍTOTT KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA

utóneve(i):
személyi azonosítója:
személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén születési ideje:

lakcíme:
ország:
postai irányítószám:
település + kerület:
közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

(a) Jelölésemet a
jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom.
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az országgyűlési képviselői megbízatással, illetve
megválasztásom esetén az országgyűlési képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.
(c)
Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.”
megjelölést ne tartalmazza.
Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja az utóneveim közül csak a következőt
(d)
tartalmazza:
(e)
Nemzetiségi listán állított jelöltként kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a
nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza (a nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni)
(f)

Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján, a fényképet mellékelem (JPEG

kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni).

Kelt: ……………………………………. ,
aláírás
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18. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

18. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Ellenőrző lap az országgyűlési képviselők választásán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az elsőként szavazó választópolgár
………………………………………….
neve

………………………………………….
aláírása
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19. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

19. melléklet a …. (….) IM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE
település
év

hó

Szavazókör sorszáma:

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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20. melléklet a ... (….) IM rendelethez

20. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Számlálólap a napközbeni jelentéshez az országgyűlési képviselők választásán

SZÁMLÁLÓLAP

a napközbeni jelentéshez
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról
Telefonszám, e-mail cím,
amelyre a jelentést küldeni kell:

MEGYE/FŐVÁROS:
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

óra, perc

A jelentést adta
aláírás

A jelentést vette

7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30
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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21. melléklet az 1/2018. (I. 3.) 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
utca/út/tér

nap

település

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:

az SZSZB/HVB/KÜVI
elnöke/vezetője
A jegyzőkönyv továbbítva:

nap

óra

perc
jegyzőkönyvvezető/
KÜVI vezetője
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22. melléklet a ... (….) IM rendelethez

22. melléklet az 1/2018. (I. 3.) 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
(5) Anyja neve:

└──┴──┴──┴──┘ év └──┴──┘ hónap └──┴──┘ nap

_________________________________________________________________

(6) Személyi azonosító vagy a választópolgár magyar állampolgárságát igazoló érvényes okiratának száma:
- személyi azonosító:
- útlevél száma:
Szám: 106 - honosítási okirat száma:
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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Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről
az országgyűlési képviselők választásán
JEGYZŐKÖNYV
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉRŐL

(ORSZÁG) (Település)

Azonosító kód
helye

… számú példány

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______

A külképviseleti választási iroda az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az
urnák üresek, az urnákat lezárta, és az urnákban elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az elsőként szavazó választópolgár

B

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

A szavazás lezárásának időpontja
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott szavazólapok száma:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

(…..)
F

Az NVI-hez küldendő urnák száma:

U

KÜVI vezetője
Megfigyelők
NÉV

Megfigyelők észrevételei:

Megbízó

Aláírás

Nyilatkozata szerint a szavazás
törvényes volt
törvénysértő volt
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24. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv
az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben
az országgyűlési képviselők választásán
SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

Azonosító kód
helye

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

(szavazóköri azonosító)
… számú példány

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______________
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Az elsőként szavazó választópolgár

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a szavazás megkezdésekor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának
átvételekor

–

elnök

–

elnökhelyettes

–

jegyzőkönyvvezető

p.h.
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(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület

Azonosító kód
helye

(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

B

(szavazóköri azonosító)

A szavazás lezárásának időpontja
A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott szavazólapok száma:

C

A névjegyzékben lévő, egyéni jelöltre szavazó választópolgárok száma:

(…..)

Szavazóként megjelent, egyéni jelöltre szavazó választópolgárok száma:

AE
FE

Az FE rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni!

D

A névjegyzékben
lévő,
listára szavazó
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent,
listára szavazó
választópolgárok
száma

ÖSSZESEN

(AL) (…)

(FL)

PÁRTLISTÁS

(AP) (…)

(FP)

(AN) (…)

(FN)

Az FL, az FP és az FN rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell
átmásolni!
FL=FP+FN

BOLGÁR

(A1) (…)

(F1)

Az F1-F13 rovatokat az Összesítő lap II. táblázatából kell átmásolni!

GÖRÖG

(A2) (…)

(F2)

HORVÁT

(A3) (…)

(F3)

LENGYEL

(A4) (…)

(F4)

NÉMET

(A5) (…)

(F5)

ÖRMÉNY

(A6) (…)

(F6)

ROMA

(A7) (…)

(F7)

ROMÁN

(A8) (…)

(F8)

RUSZIN

(A9) (…)

(F9)

SZERB

(A10) (…)

(F10)

SZLOVÁK

(A11) (…)

(F11)

SZLOVÉN

(A12) (…)

(F12)

UKRÁN

(A13) (…)

(F13)

NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

Az SZSZB tagjainak szignója:
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25. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

25. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv
az országgyűlési képviselők választásán
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL

Azonosító kód
helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

(szavazóköri azonosító)
… számú példány

Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______________
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Az elsőként szavazó választópolgár

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a szavazás megkezdésekor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

–

elnök

–

elnökhelyettes

jegyzőkönyvvezető

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának
átvételekor

–
p.h.
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(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

B

E

A szavazás lezárásának időpontja

Azonosító kód
helye

(szavazóköri azonosító)
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

SZAVAZAT

Rontott szavazólapok száma:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:

1

(…..)

AE
FE

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

Az FE rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni!

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /
nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

2
3
4
5
6

D

7

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

OE

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:

KE

LE

11
12

LE=KE-FE
Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:

ME

13

Érvényes
szavazólapok száma:

NE

14

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen

F

9
10

KE=ME+NE
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
(többlet: + /hiány: -)

8

15
16

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.

Az SZSZB tagjainak szignója:

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)

ÖSSZESEN:
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26. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

26. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv egy szavazókörös településen és
kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁRÓL
EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN

Azonosító kód
helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

(szavazóköri azonosító)
… számú példány

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______________
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Az elsőként szavazó választópolgár

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a szavazás megkezdésekor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának
átvételekor

–

elnök

–

elnökhelyettes

–

jegyzőkönyvvezető

p.h.
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Azonosító kód
helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

B

F

A szavazás lezárásának időpontja

(szavazóköri azonosító)
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott szavazólapok száma:
A névjegyzékben lévő, a szavazókörben lakcímmel
rendelkező választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent, a szavazókörben
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma:

SZAVAZAT

1

(…..)

AE
FE

Az FE rovatot az Összesítő lap I. táblázatából kell átmásolni!
Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékében lévő választópolgárok száma:
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma

(…..)

2
3
4

BOE
5
GE
6

A GE rovatot az Összesítő lap I/A. táblázatából kell átmásolni!

7

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /

8

nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

9

D

10

Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot
tartalmazó borítékok száma:

E

IE

11
12

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

OE

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:

KE

KE=ME+NE
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
(többlet: + /hiány: -)

LE=KE-FE

16
17

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:

ME

Érvényes
szavazólapok száma:

NE

G Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.

14
15

LE

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen

13

18
19
20
21
22

Az SZSZB tagjainak szignója:

23
24
25
26
27
28
29
30

(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)

ÖSSZESEN:
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27. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

27. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

Azonosító kód
helye

(szavazóköri azonosító)

… számú példány
Készült (a szavazatszámlálás napja) napján, a szavazatszámlálás helye: _____________________________________________

A

Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

B

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

(…..)

AE

Az átjelentkezett választópolgárok száma:

(…..)

BE

A külképviseleti névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

(…..)

C

A választópolgárok száma összesen

(…..)

EE

A szavazókörben szavazó választópolgárok száma

(…..)

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak száma:

IE

A szavazó választópolgárok száma összesen:

JE

JE=FE+IE

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor

–

elnök

–

elnökhelyettes

jegyzőkönyvvezető

FE

–
p.h.
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(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

E

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /

Azonosító kód
helye

(szavazóköri azonosító)
A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT

nem volt benne, ezért az abban lévő szavazólapok érvénytelenek.

D

SZAVAZAT

1

Urnában és beérkezett borítékokban lévő,
bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:

OE

Urnában és beérkezett borítékokban lévő,
lebélyegzett szavazólapok száma:

KE

LE

LE=KE-JE

F

ME

Érvényes
szavazólapok száma:

NE

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.

5
6

Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:

NE=a jelöltenkénti szavazatok összesen

3
4

KE=ME+NE
Eltérés a szavazóként megjelentek számától:
(többlet: + /hiány: -)

2

7
8
9
10
11

Az SZSZB tagjainak szignója:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)
(JELÖLT NEVE)
(JELÖLŐ SZERVEZET)

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)
(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)

ÖSSZESEN:
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28. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

28. melléklet a ... (...) IM rendelethez

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről
az országgyűlési képviselők választásán

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A

JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL
Kitölti az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság.

FŐVÁROSI / MEGYEI
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Ez a

számú példány.

SZÉKHELY

Készült:

év

hó
utca

Ez a jegyzőkönyv

napján

település

szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében.

db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.

A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő
választópolgárok
jegyzékében lévő
választópolgárok száma

Átjelentkezett
választópolgárok száma

A külképviseleti
névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma

A választópolgárok száma
összesen

AE

BE

CE

EE

A szavazókörben megjelent
választópolgárok száma

Átjelentkezéssel és
külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak
száma

A szavazó választópolgárok
száma összesen

FE

IE

JE

Urnában és beérkezett
borítékokban lévő
szavazólapok száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KE

ME

NE

Figyelem!
a)

Az EE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az AE, BE és CE rovatokba beírt számok összegével. (EE rovat = AE + BE + CE rovat)

b)

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

c)

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

d)

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

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
FŐVÁROS / MEGYE

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA

ÉRVÉNYES

A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA

SZAVAZAT

1

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

16

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

2

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

17

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

3

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

18

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

4

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

19

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

5

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

20

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

6

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

21

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

7

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

22

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

8

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

23

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

9

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

24

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

10

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

25

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

11

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

26

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

12

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

27

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

13

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

28

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

14

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

29

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

15

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

30

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

ÉRVÉNYES
SZAVAZAT
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SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
FŐVÁROS / MEGYE

A választás eredményes volt.
A megválasztott képviselő neve:
A jelölő szervezet(ek) neve:

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

A képviselő azonosítója:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot több jelölt
azonos számú szavazattal szerezte meg.

C
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SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

D

FŐVÁROS / MEGYE
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Név

Aláírás

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételekor
-

az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság elnöke

-

az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság elnökhelyettese

-

az országgyűlési egyéni választókerületi
választási iroda vezetője

p.h.
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29. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

29. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Listás szavazóköri jegyzőkönyv
az országgyűlési képviselők választásán

LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV

Azonosító
kód helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

(szavazóköri azonosító)
… számú példány

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______________
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált biztonsági plombák sorszáma: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Az elsőként szavazó választópolgár

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a szavazás megkezdésekor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának
átvételekor

–

elnök

–

elnökhelyettes

–

jegyzőkönyvvezető

p.h.

59

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

Azonosító
kód helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

B

(szavazóköri azonosító)

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /

A szavazás lezárásának időpontja

nem volt benne, ezért
szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott listás szavazólapok száma:

az

abban

lévő

Az F rovatokat az Összesítő lap I. és II. táblázatából kell átmásolni!
K…=M…+N…
L…=K…-F…
NP=a pártlistánkénti szavazatok száma összesen
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen

D

A névjegyzékben
lévő
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma

Urnában lévő,
bélyegzőlenyomat
nélküli
szavazólapok
száma

Urnában lévő,
lebélyegzett
szavazólapok
száma

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

Érvénytelen
lebélyegzett
szavazólapok
száma

–

–

Érvényes
szavazólapok
száma

(AL) (…)

(FL)=FP+FN

(OL)

(KL)=KP+KN

(AP) (…)

(FP)

(OP)

(KP)

(AN) (…)

(FN)

(ON)

(KN)

BOLGÁR

(A1) (…)

(F1)

(O1)

(K1)

(L1)

(M1)

(N1)

GÖRÖG

(A2) (…)

(F2)

(O2)

(K2)

(L2)

(M2)

(N2)

HORVÁT

(A3) (…)

(F3)

(O3)

(K3)

(L3)

(M3)

(N3)

LENGYEL

(A4) (…)

(F4)

(O4)

(K4)

(L4)

(M4)

(N4)

NÉMET

(A5) (…)

(F5)

(O5)

(K5)

(L5)

(M5)

(N5)

ÖRMÉNY

(A6) (…)

(F6)

(O6)

(K6)

(L6)

(M6)

(N6)

ROMA

(A7) (…)

(F7)

(O7)

(K7)

(L7)

(M7)

(N7)

ROMÁN

(A8) (…)

(F8)

(O8)

(K8)

(L8)

(M8)

(N8)

RUSZIN

(A9) (…)

(F9)

(O9)

(K9)

(L9)

(M9)

(N9)

SZERB

(A10) (…)

(F10)

(O10)

(K10)

(L10)

(M10)

(N10)

SZLOVÁK

(A11) (…)

(F11)

(O11)

(K11)

(L11)

(M11)

(N11)

SZLOVÉN

(A12) (…)

(F12)

(O12)

(K12)

(L12)

(M12)

(N12)

UKRÁN

(A13) (…)

(F13)

(O13)

(K13)

(L13)

(M13)

(N13)

ÖSSZESEN
PÁRTLISTÁS
NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

E

(LP)

(MP)

–

(NL)=NP+NN
(NP)

–

(NN)

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
SZAVAZAT

SZAVAZAT

1

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

2

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

3

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

6

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

7

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

4
5

8
9

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!)

F

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.

Az SZSZB tagjainak szignója:
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30. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

30. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Listás szavazóköri jegyzőkönyv egy szavazókörös településen és kijelölt szavazókörben
az országgyűlési képviselők választásán
LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN

Azonosító
kód helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám)

(szavazóköri azonosító)
… számú példány

A

A szavazóhelyiség nyitásának időpontja: _______________
A szavazatszámláló bizottság az elsőként szavazó választópolgárral együtt a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák
üresek, az urnákat lezárta, és a mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
Az urnák lezárásához felhasznált plombák sorszáma: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Az elsőként szavazó választópolgár

……………………….
sorszáma
a névjegyzéken

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a szavazás megkezdésekor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

–

elnök

–

elnökhelyettes

jegyzőkönyvvezető

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának
átvételekor

–
p.h.
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Azonosító
kód helye

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

B

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /

A szavazás lezárásának időpontja

nem volt benne, ezért
szavazólapok érvénytelenek.

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
Rontott listás szavazólapok száma:
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma:

GL

D

A GL rovatot az Összesítő lap I/A. táblázatából kell átmásolni!
Szavazóként
megjelent, a
szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok
száma

az

abban

lévő

BOL

(..…)

Az átjelentkezett választópolgárok száma:

E

(szavazóköri azonosító)

Urnában lévő, átjelentkezéssel
leadott szavazatot tartalmazó
borítékok száma:

IL

A névjegyzékben
lévő, a
szavazókörben
lakcímmel
rendelkező
választópolgárok
száma

Urnában lévő,
bélyegzőlenyomat
nélküli
szavazólapok
száma (az
átjelentkezéssel
leadott
(az Összesítő lap
szavazólapok
I. és II. táblázatából
kivételével)

(AL) (…)

(FL)=FP+FN

(OL)

(KL)=KP+KN

(AP) (…)

(FP)

(OP)

(KP)

(AN) (…)

(FN)

(ON)

(KN)

BOLGÁR

(A1) (…)

(F1)

(O1)

(K1)

(L1)

(M1)

(N1)

GÖRÖG

(A2) (…)

(F2)

(O2)

(K2)

(L2)

(M2)

(N2)

HORVÁT

(A3) (…)

(F3)

(O3)

(K3)

(L3)

(M3)

(N3)

LENGYEL

(A4) (…)

(F4)

(O4)

(K4)

(L4)

(M4)

(N4)

NÉMET

(A5) (…)

(F5)

(O5)

(K5)

(L5)

(M5)

(N5)

ÖRMÉNY

(A6) (…)

(F6)

(O6)

(K6)

(L6)

(M6)

(N6)

ROMA

(A7) (…)

(F7)

(O7)

(K7)

(L7)

(M7)

(N7)

ROMÁN

(A8) (…)

(F8)

(O8)

(K8)

(L8)

(M8)

(N8)

RUSZIN

(A9) (…)

(F9)

(O9)

(K9)

(L9)

(M9)

(N9)

SZERB

(A10) (…)

(F10)

(O10)

(K10)

(L10)

(M10)

(N10)

SZLOVÁK

(A11) (…)

(F11)

(O11)

(K11)

(L11)

(M11)

(N11)

SZLOVÉN

(A12) (…)

(F12)

(O12)

(K12)

(L12)

(M12)

(N12)

UKRÁN

(A13) (…)

(F13)

(O13)

(K13)

(L13)

(M13)

(N13)

Urnában lévő,
lebélyegzett
szavazólapok
száma (az
átjelentkezéssel
leadott
szavazólapok
kivételével)

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

Érvénytelen
lebélyegzett
szavazólapok
száma

–

–

Érvényes
szavazólapok
száma

kell átmásolni!)

ÖSSZESEN
PÁRTLISTÁS
NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

F

(LP)

(MP)

–

(NL)=NP+NN
(NP)

–

(NN)

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
SZAVAZAT

SZAVAZAT

1

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

2

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

3

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

4

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

7

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

8

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

5
6

9

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!)

G Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.
K…=M…+N…
L…=K…-F…
NP=a pártlistánkénti szavazatok száma összesen
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen

Az SZSZB tagjainak szignója:
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31. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

31. melléklet a ... (….) IM rendelethez

Listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külképviseleten leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán
LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV

AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN
(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

Azonosító
kód helye

(szavazóköri azonosító)

… számú példány
Készült (a szavazatszámlálás napja) napján, a szavazatszámlálás helye: ______________________________________________

A

Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

B

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

(…..)

AL

Az átjelentkezett választópolgárok száma:

(…..)

BL

A külképviseleti névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:

(…..)

C

A választópolgárok száma összesen:

(…..)

EL

A szavazókörben szavazó választópolgárok száma

(…..)

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak száma:

IL

A szavazó választópolgárok száma összesen:

JL

JL=FL+IL

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Aláírás
a jegyzőkönyv kiállításakor

NÉV

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor

–

elnök

–

elnökhelyettes

jegyzőkönyvvezető

FL

–
p.h.

63

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

(MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör

C A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt /
nem volt benne, ezért az abban lévő
szavazólapok érvénytelenek.
D
A választópolgárok
száma összesen

(szavazóköri azonosító)

LL=KL-JL
K…=M…+N…
NP=a pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen
NN=a nemzetiségenkénti érvényes szavazatok száma összesen

Urnában és
Urnában és
beérkezett
Eltérés a szavazóként
beérkezett
borítékokban lévő,
megjelentek
borítékokban lévő,
bélyegzőlenyomat
számától:
lebélyegzett
nélküli szavazólapok
(többlet: + /hiány: -)
szavazólapok száma
száma

(EL)

(…)

(OL)

(KL)=KP+KN

PÁRTLISTÁS

(EP)

(…)

(OP)

(KP)

NEMZETISÉGI
ÖSSZESEN

(EN) (…)

(ON)

(KN)

ÖSSZESEN

Azonosító
kód helye

Érvénytelen
lebélyegzett
szavazólapok
száma

(LL)=KL-JL

–
(MP)

Érvényes
szavazólapok
száma
(NL)=NP+NN
(NP)

–

(NN)

BOLGÁR

(E1)

(…)

(O1)

(K1)

(M1)

(N1)

GÖRÖG

(E2)

(…)

(O2)

(K2)

(M2)

(N2)

HORVÁT

(E3)

(…)

(O3)

(K3)

(M3)

(N3)

LENGYEL

(E4)

(…)

(O4)

(K4)

(M4)

(N4)

NÉMET

(E5)

(…)

(O5)

(K5)

(M5)

(N5)

ÖRMÉNY

(E6)

(…)

(O6)

(K6)

(M6)

(N6)

ROMA

(E7)

(…)

(O7)

(K7)

(M7)

(N7)

ROMÁN

(E8)

(…)

(O8)

(K8)

(M8)

(N8)

RUSZIN

(E9)

(…)

(O9)

(K9)

(M9)

(N9)

SZERB

(E10) (…)

(O10)

(K10)

(M10)

(N10)

SZLOVÁK

(E11) (…)

(O11)

(K11)

(M11)

(N11)

SZLOVÉN

(E12) (…)

(O12)

(K12)

(M12)

(N12)

UKRÁN

(E13) (…)

(O13)

(K13)

(M13)

(N13)

E

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
SZAVAZAT

SZAVAZAT

1

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

2

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

3

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

6

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

7

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

(JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE)

(LISTA AZONOSÍTÓJA)

4
5

8
9

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

(meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal!)

F

Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg.

Az SZSZB tagjainak szignója:
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32. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

32. melléklet a …. (….) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról
az országgyűlési képviselők választásán

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A

JEGYZŐKÖNYV
A LEVÉLBEN LEADOTT LISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL

A Nemzeti Választási Iroda állítja ki
két példányban!
Ez a

számú példány.

Készült _____ év _____________ hó_____ napján ______________________ település
alábbi helyen lévő helyiségében:___________________________________________
A szavazatszámlálás

év

hó

nap

.

órakor kezdődött.

A szavazatszámlálás

év

hó

nap

.

órakor befejeződött.

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat

alkalommal számolta meg.
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B

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
A levélben szavazás eredménye

a) A választók nyilvántartása
A levélben szavazók
névjegyzékében szereplő
választópolgárok száma
D

b) Szavazóként megjelentek
Érvényes szavazási iratok
száma
IL

c) Szavazás
Az érvényes szavazási
iratokban lévő
szavazólapok száma

Eltérés a szavazási
iratok számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KL

LL

ML

NL
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

C

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
(meg kell egyeznie a B oldal NL rovatába beírt számmal!)

SZAVAZAT
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D

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
NÉV

Aláírás
az eredmény megállapításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor

–

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

–

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

–

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

p.h.
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33. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

33. melléklet a ... (...) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok és az átjelentkezéssel leadott szavazatok
beérkezéséről és továbbításáról az országgyűlési képviselők választásán

JEGYZŐKÖNYV

A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZATOK ÉS AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL LEADOTT
SZAVAZATOK BEÉRKEZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRÓL
Két példányban kell kitölteni!
számú példány.
Készült:

év

hó
utca

napján Budapesten,

kerület

szám alatt, a Nemzeti Választási Iroda hivatalos helyiségében.

a) Jelentés a külképviseleti szavazásról
Szavazást tartó
külképviseletek
száma

Urnát visszaküldő
külképviseletek
száma

b) A határidőn belül beérkezett külképviseleti urnák számbavétele külképviseletenként

KÜLKÉPVISELETEK

ÖSSZESEN:

Beérkezett
urnák száma

Figyelembe
nem vehető
urnák száma

Figyelembe
vehető
urnák száma

Továbbítható
borítékok
száma
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c) Az átjelentkezők szavazatait tartalmazó, beérkezett borítékok számbavétele

TELEPÜLÉSEK

Beérkezett borítékok
száma
csak
egyéni

egyéni és
listás

Figyelembe nem
vehető borítékok
száma
csak
egyéni

egyéni és
listás

Továbbítható
borítékok száma
csak
egyéni

egyéni és
listás

ÖSSZESEN:

d) Az OEVI-knek továbbítható borítékok száma (külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok
összesen)
Továbbítható borítékok száma
MEGYE MEGNEVEZÉSE

OEVK

csak egyéni

egyéni és listás
(IL)

összesen
(IE)

ÖSSZESEN:

_________________________________
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
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34. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

34. melléklet a ... (...) IM rendelethez

Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A

JEGYZŐKÖNYV
A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL
A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki
két példányban!
Ez a

Készült:

év

hó
utca

számú példány.

napján

település

szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében.

Ez a jegyzőkönyv ………….. db listás szavazóköri jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok
megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db
jegyzőkönyv megfelelő adatainak összesítése alapján készült.

A választás eredménye

a) Névjegyzéki adatok
A lakcíme szerinti
szavazóköri
névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

Átjelentkezett
választópolgárok
száma

A külképviseleti
névjegyzékben
szereplő
választópolgárok
száma

A levélben szavazók
névjegyzékében
szereplő
választópolgárok
száma

A választópolgárok
száma összesen

AL

BL

C

DL

EL

b) Szavazók adatai
A szavazókörökben
szavazóként megjelentek
száma

Átjelentkezéssel,
külképviseleten és
levélben szavazók
beérkezett érvényes
borítékjainak száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma
összesen

FL

IL

JL

c) Szavazás adatai
Urnában és beérkezett
borítékokban lévő
lebélyegzett szavazólapok
száma

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KL

ML

NL
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B

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

SZAVAZAT
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

C

A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT
A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

SZAVAZAT
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D

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Az 5%-os határ:

A 10%-os határ:

A 15%-os határ:

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták:
A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

1
2
3
4
5
6

LISTÁS

TÖREDÉK-

ÖSSZES

SZAVAZAT

SZAVAZAT

SZAVAZAT

....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
Mandátumszerzésre jogosult pártlisták
érvényes szavazatai összesen:

Összes országos listás szavazat:

Nemzetiségi kedvezményes kvóta:

Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségi listák:

A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA

KEDVEZMÉNYES
MANDÁTUM

5% HATÁRT
ELÉRTE-E

KEDVEZMÉNYES
KVÓTÁVAL
CSÖKKENTETT
SZAVAZAT

1
2
3
4
5

....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
....................................................................................azonosító
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

E

Kiosztandó listás mandátumok száma:

A mandátumok kiosztása:
Lista neve
(1)
Szavazat

/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10
/11
…
/93

Lista neve
(2)

Lista neve
(3)

Lista neve
(4)

Lista neve
(5)

Lista neve
(n)
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F

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A mandátumot szerzett listák és jelöltek:
Mandátumot szerzett listák

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandátumok
száma

Mandátumot szerzett jelöltek
neve

sorszáma a
listán

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….

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

…….

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

…….

*
*
*
.................................................................

*
*
…….
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

G

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
NÉV

Aláírás
az eredmény megállapításakor

Aláírás
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor

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

–

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

–

–

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

p. h.
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35. melléklet a ... (….) IM rendelethez

35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az időközi országgyűlési választáson
ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név)

(név)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselő időközi választásán
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében
………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóhelyiség címe: .........................................................................................................
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 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.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de a fent megjelölt
országgyűlési egyéni választókerületen belül tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott, a választókerületbe tartozó
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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 lakcíme szerinti
szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodába.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy
a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási
irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben
szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes
ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással
rendelkező megbízott útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda
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36. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

36. melléklet a …(…) IM rendelethez
„50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

„50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán
ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(név)
(születési név)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az időközi helyi önkormányzati képviselő- és/vagy polgármester-választáson
……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/
Budapest …. kerületben a(z) …… számú egyéni választókerületben* a(z) …. számú szavazókörben
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóhelyiség címe: .....................................................................................................................
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az
állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is
igazolhatja személyazonosságát.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat
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mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helyének)
megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
nyújthatja be legkésőbb ……………………………………. 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat
szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helyének)
megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához
nyújthatja
be legkésőbb
…………………………………….
16.00 óráig.
A szavazás
napján 15.00 óráig a
A
fogyatékossággal
élő választópolgár
kérheti, hogy választójoga
gyakorlásának
segítésére
szavazatszámláló
bizottságtól
kérhettudnivalókról
mozgóurnát.könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 a szavazással
kapcsolatos
 Braille-írásos értesítőt kapjon,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
A fogyatékossággal
élő választópolgár
kérheti, hogy választójoga
gyakorlásának segítésére
 akadálymentesített
szavazóhelyiségben
szavazhasson.
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 Braille-írásos értesítőt kapjon,
 szervezetek
a szavazólapésönálló
kitöltéséhez
Braille-írásos
sablont
kapjon,kampány céljára a választópolgárok
A jelölő
a független
jelöltek
kérhetik, hogy
a választási
szavazóhelyiségben
nevét és akadálymentesített
lakcímét a választási iroda
adja át részükre. Haszavazhasson.
Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra
kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok
nevét
és lakcímét
a választási
iroda adja
részükre. Ha
Ön nem aszeretné,
a személyes
adatai
átadásra
A fenti
kérelmeket
benyújthatja
az átinterneten
keresztül
Nemzetihogy
Választási
Iroda
honlapján
kerüljenek, az adatkiadást
megtilthatja.
(www.valasztas.hu).
A kérelem
levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
A fenti helyi
kérelmeket
az interneten
keresztülügyintézésre
a Nemzetiis van
Választási
IrodaA honlapján
szerinti
választásibenyújthatja
irodában természetesen
személyes
lehetősége.
mozgóurna
(www.valasztas.hu).
A
kérelem
levél
útján
is
eljuttatható
a
lakóhelye
szerinti
helyi
választási
irodába (a
iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
szerinti
helyi választási
irodában
természetesen
ügyintézésre
is van lehetősége.
A mozgóurna
A
választással
kapcsolatos
további
kérdéseire személyes
a www.valasztas.hu
honlapon
találhat választ,
vagy a
iránti
kérelem
írásba
foglalt
meghatalmazással
rendelkező
megbízott
útján
is
benyújtható.
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

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

Helyi Választási Iroda”



Csak 10 000-nél több lakosú településen



Csak 10 000-nél több lakosú településen
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37. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

37. melléklet a … (…) IM rendelethez
„51. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

„51. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről
a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
ÉRTESÍTŐ
a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)
(születési név)

(név)
(lakcím)

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

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi
választási irodához nyújthatja be legkésőbb …………………………………….. 16.00 óráig. A szavazás napján
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

*A szavazókör sorszámát csak abban az esetben kell feltüntetni az Értesítőn, ha települési nemzetiségi önkormányzati
választásra kerül sor a településen.
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A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 Braille-írásos értesítőt kapjon,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna
iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

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

Helyi Választási Iroda”

„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

38. melléklet a …/... (….) IM rendelethez
„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

Olvasható családi és utónév

Személyi azonosító

1

‐

‐

2

‐

‐

3

‐

‐

4

‐

‐

5

‐

‐

6

‐

‐

7

‐

‐

8

‐

‐

9

‐

‐

10

‐

‐

11

‐

‐

12

‐

‐

13

‐

‐

14

‐

‐

15

‐

‐

Anyja születési családi és utóneve

Saját kezű aláírás
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38. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!
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38. melléklet a …/... (….) IM rendelethez
„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára
az aláírást gyűjtő polgár neve
Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

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!”

”
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„2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

39. melléklet a …(…) IM rendelethez
„2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

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
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39. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

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
Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye

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!”
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40. melléklet a …/... (….) IM rendelethez

40. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Az Önk. vhr. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 50. és 51. sorral egészül ki:
[1.

nyomtatvány megnevezése

helyben

használata

központilag

előállítása

a nyomtatvány
használata
kötelező

„50.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek időközi választásán

X

X

X

51.

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről a nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választásán

X

X

X”

a nyomtatványban
szereplő adatok
megadása kötelező]
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Az igazságügyi miniszter 2/2018. (I. 3.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
a 2. §, az 1–2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e)–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 következőket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők választása (a továbbiakban:
választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási
iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője,
a külpolitikáért felelős miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás
lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében
a)
felelős a választás pénzügyi tervezéséért, számviteli és az e rendelet szerinti feladattípusú pénzügyi
elszámolásáért,
b)
felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c)
gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról
szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá
d)
gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §

(1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. és 2. 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) Az NVI elnöke a (3) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát,
melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai
rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.
(5) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat
kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi, települési adatok szerint.

3. §

(1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat
hivatalának fizetési számlájára utalja át.
(2) Az NVI a választás 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 választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdése szerint számított összeget az NVI
támogatási 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 az informatikai rendszerben változás esetén aktualizálják. A választási
irodák a választás kitűzését követően a fizetési számláik adatait felülvizsgálják, annak megtörténtét az informatikai
rendszerben rögzítik.
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4. §

(1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban:
elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.
(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak
elfogadásáról.
(3) A HVI és az OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének
az elszámolások 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 vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt 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, az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban
a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.
(6) A TVI vezetője, a TVI vezető helyettese, a TVI tagjai, a HVI vezetője és tagjai, az OEVI vezetője és 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,
f)
a HVI által belföldi vagy külföldi postacímre megküldött értesítők költségei,
g)
választópolgárok értesítésével kapcsolatos egyéb költségek, határozatok, döntések nyomtatása, kézbesítése,
h)
ajánlóívek nyomtatása
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 költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül
a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos
jogszabályok szerint a szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet.
A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített
kiadásokat.
(2) 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.
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(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról
bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít.
Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.
(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke állapítja meg.
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
a tanúsítvány és 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
a tanúsítvány és 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, az OEVI 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 HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen megvizsgálja.
(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 elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján
felterjeszti az NVI elnökének.
(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés 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 átadásáról 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 kötelezettségének. A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv
az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül
köteles eleget tenni előirányzat átadási kötelezettségének.

10. §		 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
Hatályát veszti az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez
1. melléklet a. ../2017. (...) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők választásán
Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők választásán
1.
2.
3.
4.
5.

Kód
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

6.

10101

7.

10102

8.

10103

9.

10109

10. 10111
11. 102
12. 10201

13. 10202

14. 10203

15. 103
16. 10302
17. 104
18. 10401
19. 105

	
  

Jogcím
Név

Normatíva
Egység Ft/egység

Kiadások a szavazás napját megelőzően.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány
költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök
helye, címe, szavazás napja) nyomtatása,
sokszorosítása, kiragasztása.
Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI
feladatok elvégzése, választópolgáronként
számolva, de legalább 500 Ft.
Választással összefüggő egyéb dologi
kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása,
papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek,
napközbeni jelentések nyomtatványai,
választási bizottságok tagjainak
megbízólevelei, átadás-átvételi
jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke
stb. SZSZB eskütételének szervezése.
Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak
biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.
Szavazásnapi anyagok szállításával
kapcsolatos kiadások HVI-nként.
Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. §
(2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt
települések többletköltsége településenként,
kijelölt települések részére.
Kiadások a szavazás napján.
A szavazóhelyiség kialakításával,
működtetésével kapcsolatos költségek
szavazókörönként.
A HVI szavazásnapi működésével összefüggő
kiadások. Szavazókörökkel való
kapcsolattartás költségei.
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó
településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi
működésével összefüggő kiadások.
Választással, eredmény-megállapítással
összefüggő költségek.
Jegyzőkönyvek szállításának költsége
szavazókörönként.
Szavazásnapi ellátás költségei.
Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján
fizetendő ÁFA.
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel,
tényleges igénybevétel alapján.

1

1

3 000

1

1,5

1

12 000

1

10 000

1

10 000

1

4 000

1

30 000

1

6 000

1

5 000

1

1 700
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Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú
szavazóhelyiségek bérlete.
Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel
kapcsolatos feladatok, a szavazás napját
megelőző ötvennyolcadik nap után, HVI
részére utólagos igénylés alapján,
értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar
Posta által kiállított számlában feltüntetett
mennyiség.
Külföldi címre kézbesített értesítőkkel
kapcsolatos feladatok, a szavazás napját
megelőző ötvennyolcadik. nap után, HVI
részére utólagos igénylés alapján,
értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar
Posta által kiállított számlában feltüntetett
mennyiség.
Magyarországi címre kézbesített
határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos
igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar
Posta által kiállított számlában feltüntetett
mennyiség.
Külföldi címre kézbesített határozatokkal,
egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI
részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés
alapja a Magyar Posta által kiállított
számlában feltüntetett mennyiség.

20. 10501

21. 10502

22. 10503

23. 10504

24. 10505

25. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
26. 201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.
SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottság: (a
továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának
díja.

27. 20101

Egy szavazókörrel rendelkező település
esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
díja.

28. 20102

Az SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

30. 20201

31. 203

20301
20302
20303
20304
20305

37. 204

	
  

10 000

1

135

1

450

1

680

1

1 930

3

35 000

2

35 000

1

35 000

5
10
15
20
25

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Az SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

29. 202

32.
33.
34.
35.
36.

1

-

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve
HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai
tekintetében vehető figyelembe (a település
választópolgárszáma, több településre
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI
esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján):
8 000 választópolgárig
8 001-40 000 választópolgárig
40 001-80 000 választópolgárig
80 001-100 000 választópolgárig
100 001választópolgártól
A HVI tagjának személyi normatívája több
településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.

2
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38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

A HVI tagjának személyi normatívája több
településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.
20401
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma
minden kapcsolt település után 1 fővel
növekszik.
205
Szavazásnapi ellátás költségei.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak
20501
napközbeni étkezési ellátása.
Egyéb személyi kiadások utólagos
206
igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben
plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető
20601
jegyzőkönyvvezetők száma minden további
500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel
növekszik.
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának
20602
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az
SZSZB szükség szerint bevont póttagjának
tiszteletdíja szavazókörönként, 20602
20603
jogcímen felül (minden további 500
átjelentkező választópolgár után az SZSZB
tagjainak száma 2 fővel növelhető).
A választási bizottságok tagjainak távolléti
20604
díja [Ve. 15. §].
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
301
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
30101
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
30102
munkáltatói teher.
Személyi juttatás utólagos igényének
302
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igényének
30201
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
OEVI folyamatos működésével összefüggő
111
kiadások.

55. 11101

56. 11111
57. 112
58. 11201

	
  

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

1

50 000

1

6 300

1

42 000

1

35 000

1

35 000

1

100 000

Szavazási levélcsomag átadásával
1
kapcsolatos többletköltség.
Az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság (továbbiakban: OEVB)
működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.
OEVB működtetésével kapcsolatos dologi
1
kiadások OEVB-nként, OEVI részére.

3

10 000

100 000
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59. 113
60. 11301
61. 11302
62. 11303
63. 114

64. 11401

65. 11402
66. 115
67. 11501
68.
69.
70.
71.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
211
21101
212

72. 21201

73. 21202
74. 213

75. 21301

76. 21302
77. 214

78. 21401

Választással, eredmény-megállapítással
összefüggő költségek.
Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely
településen, OEVK-nként.

1

30 000

Átjelentkezéssel, levélszavazással kapcsolatos
1
költségek OEVI részére OEVK-nként.

60 000

Szavazatok, jegyzőkönyvek szállításának
költségei OEVI-nként, utólagos igényléssel.
Szavazásnapi ellátás költségei.
Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a
külképviseleteken leadott szavazatok,
valamint az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárok által leadott szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókörökben,
OEVK-nként, OEVK székhely településre.
SZSZB választott és megbízott tagjainak
napközbeni étkezési ellátása (ÁFA).
Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).
Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel,
tényleges igénybevétel alapján.
Ajánlóívek nyomtatása. Utólagos igénylés
alapján. (laponként).
Az OEVB tagjának tiszteletdíja.
Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.
Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
Az OEVI tagjának személyi normatívája. E
normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja
tekintetében vehető figyelembe.
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.
Szavazásnapi ellátás költségei.
Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a
külképviseleteken leadott szavazatok, az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok
által leadott szavazatok megszámlálására
kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK
székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési
ellátása.
Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási
időszakban.
A külképviseleti szavazatoknak és az
átjelentkezők szavazatainak megszámlálására
kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása
A külképviseleti szavazatoknak és az
átjelentkezők szavazatainak megszámlálására
kijelölt SZSZB 3 választott tagjának
többletdíja.

1

15 000

1

850

1

3200

1

25

3

50 000

15

65 000

5

65 000

1

3 150

1

11 800

3

8 400

A külképviseleti szavazatok és az
átjelentkezők szavazatainak megszámlálására
79. 21402
1
kijelölt SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezető többletdíja.
80. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
81. 311
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVInél.

	
  

4

8 400
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82. 31101
83. 31102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVInél.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
munkáltatói teher.

84. KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
85. 1. DOLOGI KIADÁSOK

86. 12112

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

1

10 000

1

30 000

1

15 000

1

25 000

1

200 000

87. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
A külképviseleteken feladatot teljesítők
személyi kiadásai.
A külképviseleti választási iroda (a
22101
továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.
22102
A KÜVI tagjának személyi normatívája.
A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200
külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgárig. A figyelembe vehető tagok
számát a külképviseletre jelentkezett
2210201
választópolgárok száma alapján az NVI elnöke
állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges
igénybevétel alapján kerül sor.
A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200
külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A figyelembe vehető
tagok számát a külképviseletre jelentkezett
2210202
választópolgárok száma alapján az NVI elnöke
állapítja meg. A díj kifizetésére a tényleges
igénybevétel alapján kerül sor.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
321
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
külképviseleteknél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a
32101
külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt
szervnél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
32102
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
külképviseleteknél.
MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
TVI választás előkészítésével és folyamatos
131
működésével összefüggő kiadásai.
TVI dologi kiadásai OEVK-nként.
13101

88. 221
89.
90.

91.

92.

93.
94.

95.

96.
97.
98.
99.
100.

101. 13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVInként.

1

20 000

102. 13103

Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása,
megyénként.

1

150 000

1

1 350 000

1

23 000

103. 132
104. 13201
105. 133
106. 13301
107. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

	
  

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás
kiegészítése.
A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás
kiegészítés, megyénként.
Szavazásnapi ellátás költségei.
TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

5
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108. 231

109.
110.
111.
112.
113.

23101
23102
23103
23104
23105

114. 232

115. 23201

HVI, OEVI vezetőjének díja
választópolgárszám függvényében (több
településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVIesetén a települések
összesített választópolgárszáma alapján).
-8 000 választópolgárig
8 001-40 000 választópolgárig
40 001-80 000 választópolgárig
80 001-100 000választópolgárig
100 001 választópolgártól
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI vezetőjének plusz díja
kapcsolt településenként.

116. 233
117. 23301
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

133.

134.

135.

136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.

	
  

OEVI vezető további díja.
OEVI vezető további díja OEVK-nként.
TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000
234
forint.
23401
TVI vezető díja.
23402
TVI vezető helyettesének díja.
23403
TVI pénzügyi felelősének díja.
23404
TVI informatikai felelősének díja.
23405
TVI további 10 tagjának díja.
További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési
feladatok ellátására. (Települések száma a
23406
megyében * szavazókörök száma
szorzatérték alapján sávosan)
2340601
-35 000
2340602
35 001-75 000
2340603
75 001-130 000
2340604
130 001235
Szavazásnapi ellátás költségei.
23501
TVI ellátási költsége.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
331
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
megyénél.
HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat
33101
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
OEVI vezető további díja utáni munkaadókat
33102
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési
33103
kötelezettség.
TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési
33104
kötelezettség.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
33105
munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó.
KÖZPONTI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos
252
személyi kiadások.
25202
Az NVI elnökének tiszteletdíja.
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

6

1
1
1
1
1

85 000
110 000
140 000
170 000
200 000

1

5 000

1

50 000

1
1
1
1
10

600 000
300 000
300 000
300 000
160 000

1
2
3
4

160 000
160 000
160 000
160 000

1

83 000

1

1 000 000
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143. 351

144. 35105

	
  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVInél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVInél.

7
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2. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez

2. melléklet a. ../2017. (...) IM rendelethez

Tételek és normatívák
az országgyűlési
képviselők
megismételt
szavazásán
Tételek és normatívák
az országgyűlési
képviselők
megismételt
szavazásán
1.
2.
3.
4.
5.

Kód
HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

6.

10101

7.

10102

8.

10103

9.

10109

10. 102
11. 10201

12. 10202

13. 10203

14. 104
15. 10401
16. 2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
17. 201
18. 20101

19. 20102

20. 202

	
  

Jogcím
Név

Normatíva
Egység Ft/egység

Kiadások a szavazás napját megelőzően.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány
költségei szavazókörönként.
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök
helye, címe, szavazás napja) nyomtatása,
sokszorosítása, kiragasztása.
Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI
feladatok elvégzése, választópolgáronként
számolva, de legalább 500 Ft.
Választással összefüggő egyéb dologi
kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok előállítása,
papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek,
napközbeni jelentések nyomtatványai,
választási bizottságok tagjainak
megbízólevelei, átadás-átvételi
jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke
stb.. SZSZB eskütételének szervezése.
Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak
biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.
Szavazásnapi anyagok szállításával
kapcsolatos kiadások HVI-nként.
Kiadások a szavazás napján.
A szavazóhelyiség kialakításával,
működtetésével kapcsolatos költségek
szavazókörönként.
A HVI szavazásnapi működésével összefüggő
kiadások. Szavazókörökkel való
kapcsolattartás költségei.
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó
településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi
működésével összefüggő kiadások.
Szavazásnapi ellátás költségei.
Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján
fizetendő ÁFA.

1

3 000

1

1,5

1

12 000

1

10 000

1

4 000

1

30 000

1

6 000

1

1 700

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.
SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező
településen a HVB) 3 választott tagjának díja. 3
Egy szavazókörrel rendelkező település
esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
díja.
Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető
díja.

8

2

35 000

35 000
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21. 20201

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

	
  

A szavazatszámláló bizottság mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.
1

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve
HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai
tekintetében vehető figyelembe (a település
203
választópolgárszáma, több településre
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI
esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján):
20301
8 000 választópolgárig
20302
8 001-40 000 választópolgárig
20303
40 001-80 000 választópolgárig
20304
80 001-100 000 választópolgárig
20305
100 001választópolgártól
A HVI tagjának személyi normatívája több
204
településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.
A HVI tagjának személyi normatívája több
településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.
20401
A HVI normatíva tekintetében figyelembe
vehető tagjainak száma minden kapcsolt
település után 1 fővel növekszik.
205
Szavazásnapi ellátás költségei.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak
20501
napközbeni étkezési ellátása.
Egyéb személyi kiadások utólagos
206
igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben
plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető
20601
jegyzőkönyvvezetők száma minden további
500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel
növekszik.
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának
20602
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörben az
SZSZB szükség szerint bevont póttagjának
tiszteletdíja szavazókörönként , 20602
20603
jogcímen felül (minden további 500
átjelentkező választópolgár után az SZSZB
tagjainak száma 1 fővel növelhető).
A választási bizottságok tagjainak távolléti
20604
díja [Ve. 15. §].
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
301
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
településnél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
30101
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
30102
munkáltatói teher.
Személyi juttatás utólagos igényének
302
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

9

35 000

5
10
15
20
25

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

1

50 000

1

6 300

1

42 000

1

35 000

1

35 000
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Személyi juttatás utólagos igényének
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
311
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVInél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
31101
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVInél.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
31102
munkáltatói teher.
MEGYEI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
HVI, OEVI vezetőjének díja
választópolgárszám függvényében (több
településre kiterjedő illetékességgel
231
rendelkező HVIesetén a települések
összesített választópolgárszáma alapján).

42. 30201
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.

23101
23102
23103
23104
23105

56. 232

57. 23201

-8 000 választópolgárig
8 001-40 000 választópolgárig
40 001-80 000 választópolgárig
80 001-100 000választópolgárig
100 001 választópolgártól
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI vezetőjének plusz díja
kapcsolt településenként.

58. 233
OEVI vezető további díja.
59. 23301
OEVI vezető további díja OEVK-nként.
60. 3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
61. 331
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
megyénél.
HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat
62. 3310101
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
OEVI vezető további díja utáni munkaadókat
63. 3310102
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.
Szavazásnapi ellátás után fizetendő
64. 33102
munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó.
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1

5 000

1

50 000

100

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5023/2017/3. számú határozata
Az ügy száma: Köm.5023/2017/6.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Érpatak Község Önkormányzata (Érpatak, Béke u. 28.)
Az ügy tárgya: zárszámadási rendelet megalkotása

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjából, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem alkotta meg
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét;
–
felhívja a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2017. december 31-ig tegyen eleget;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2017. június 8-án, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134. § (1) bekezdése alapján
törvényességi felhívást bocsátott ki, Érpatak Község Önkormányzatának Képviselő-testületének címezve. Ebben
megállapította, hogy az önkormányzat nem tett eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
(a továbbiakban: Hatásköri törvény) 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti jogalkotási kötelezettségének, mivel
2017. május 31. napjáig nem fogadta el a 2016. évről szóló zárszámadási rendeletét. Erre tekintettel az indítványozó
az önkormányzat jogalkotási kötelezettség elmulasztásában megnyilvánuló törvénysértését állapította meg.
[2] A törvényességi felhívásban megadott határidő 2017. július 3-án eredménytelenül lejárt.
[3] A fentieket követően az indítványozó az Mötv. 137. § (1) bekezdése alapján 2017. július 21-én kelt beadvánnyal
fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához, törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztásának megállapítása
végett.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[4] Az indítványozó előadta, hogy az önkormányzati képviselő-testület nem alkotta meg a 2016. évi zárszámadásról
szóló önkormányzati rendeletét. Kérte, hogy a Kúria határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot jogalkotói
feladatának teljesítésére. Az indítványozó szerint a helyi önkormányzat számára a zárszámadás megalkotása
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autonómiájához tartozó jog, ugyanakkor az Áht.-ból és a Hatásköri törvényből eredően kötelezettség is. E törvényi
kötelezettség jogalapjaként – az Áht. 91. § (1) bekezdés és a Hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja mellett –
hivatkozott az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 5. § (4) bekezdésére, valamint az Mötv. 42. § 1. pontjára és a 112. § (1) és (2) bekezdéseire is.
[5] A Kúria a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a
alapján az indítványt megküldte az érintett önkormányzatnak az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése
céljából. A felhívásra válaszul a polgármester előadta, hogy többször szavazásra bocsátotta a képviselő-testület
számára a 2016. évi zárszámadási rendeletet, de a képviselők vagy nem mentek el szavazni vagy nem szavazták
meg a zárszámadási rendeletet. A polgármester később újabb beadványt nyújtott be, amelyben előadta, hogy
a település működését veszélyezteti (szóhasználatával „katasztrófa helyzet” jött létre) a képviselő-testület működése
(működésének hiánya), így a jelen ügy tárgyát képező zárszámadási rendelet elfogadásának hiánya miatt is.
A polgármester véleménye szerint a lakosság alapvető ellátása került veszélybe. Ezeket a problémákat a település
saját erejéből megoldani nem képes.

A Kúria döntésének jogi indoka
[6] A Hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület gazdálkodási feladata és
hatásköre, hogy „elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében
elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.”
[7] Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó
napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul
be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését”.
[8] A Kúria a Köm.5.060/2013/5. számú határozatában megállapította, hogy a törvényi rendelkezések értelmében
kétségtelen, hogy a helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás rendszerébe tartozik, annak részét
alkotja. Az Áht. pedig kötelezően előírja, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az Áht. tehát a szóban forgó
tárgykörök tekintetében egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg. Az önkormányzatok szabályozási
autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét
mellőzze. Az önkormányzat a törvény által kötelezően meghatározott feladat- és hatáskörében köteles eljárni,
s ez vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is.
[9] A Hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint […] a zárszámadási rendelet keretében kell elfogadni
a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Mindez
az önkormányzati működés transzparenciája szempontjából elengedhetetlen, a mellett, hogy a normatív
költségvetési hozzájárulások felhasználása nélkül a település üzemeltetése veszélybe kerül. Tehát mind
a költségvetési, mind a zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés – és így a lakosság
közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége a helyi
képviselő-testületeknek.
[10] A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testülete törvényen alapuló
jogalkotói kötelezettségét elmulasztotta, mivel nem alkotta meg a 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati
rendeletét.
[11] A Kúria megjegyzi, hogy a Köm.5017/2017/3. számú határozatában megállapította, hogy Érpatak Község
Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotói kötelezettségét elmulasztotta, mivel nem alkotta meg
a 2015. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét. Jelen esetben a 2016. évi zárszámadási rendelet meg
nem alkotása miatt állapította meg ugyanezt. E rendeletek megalkotása az önkormányzat törvényes működéséhez
elengedhetetlen.
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Záró rész
[12] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a Bszi. 55. § (2) bekezdésén és 57. §-án alapul.
[13] A jogorvoslat kizárására irányuló rendelkezést a Bszi. 49. §-a tartalmazza.
Budapest, 2017. november 14.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2017/3. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5026/2017/3.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az indítványozó: Székely László, az Alapvető Jogok Biztosa (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete (1043 Budapest,
István út 14.)
Az ügy tárgya: a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–

–
–

megállapítja, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V. 29.)
önkormányzati rendeletének 8. § a)–b) pontja törvénysértő, és ezért azokat megsemmisíti;
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az Alapvető Jogok Biztosához forduló beadványozó, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) a közterületen, illetve a közterületnek
nem minősülő területeken való állatetetést szankcionáló rendelkezéseit sérelmezte. A panaszos álláspontja
szerint különösen aggályos, hogy a közterületek rendjére vonatkozó szabályok között található rendelkezések
közigazgatási bírság kiszabásával fenyegetik azokat a személyeket, akik közterületen állatokat etetnek, valamint
közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot etetnek, ide nem értve az énekesmadarak
madáretetőből történő etetését.
[2] A panasz alapján az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot indított és megkereste Budapest Főváros Kormányhivatal
(a továbbiakban: Kormányhivatal) kormánymegbízottját.
[3] A megkeresésre válaszolva a kormánymegbízott azt a tájékoztatást adta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdésében biztosított
törvényességi felügyeleti eljárás keretében már vizsgálta az Ör. vitatott rendelkezéseit. Az Önkormányzat
jegyzőjének információszolgáltatása szerint az Ör. 8. § a)–b) pontjában foglalt szabályozás szerint a közterületen
állatok etetésének, valamint közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatok etetésének
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a tilalmazását a köztisztaság védelme, a közterületek tisztaságának megőrzése és a fertőzésveszély elhárítása
indokolta, mivel az állatok etetése kiválthatja a közterület szennyezését, fertőzésveszélyes állapot kialakulását.
[4] A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás eredményeként jogszabálysértést nem állapított meg,
azonban az Mötv. 133. § (3) bekezdése szerinti szakmai segítségnyújtás keretében az alábbiakra hívta fel
az Önkormányzat jegyzőjének figyelmét: „A rendeleti előírások célja a köztisztaság védelme, e rendelkezések
azonban nem az etetés által okozott szennyeződést, hanem magát az etetést szankcionálják, amely jóval tágabb
keretű a rendeleti szabályozással elérni kívánt célnál, és amelynek elérésére más jogszabályi előírások állnak
rendelkezésre. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 196. § (1) bekezdése a szennyező tevékenység módjától
függetlenül valamennyi ilyen irányú, közterületen megvalósuló tevékenységet szabálysértéssé nyilvánít. Budapest
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete
(a továbbiakban: Főv. rendelet) 3. § (1) bekezdés a)–b) pontja az ingatlantulajdonos (kezelő, használó)
kötelezettségévé teszik az ingatlan tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését. Mindezek következtében mind
a közterületeken, mind a közterületeken kívüli ingatlanok esetében is jogszabályilag lefedett az elérni kívánt hatás,
ezért javasolt, hogy az Ör. esetleges módosítása során tegyék megfontolás tárgyává a helyi jogszabály vonatkozó
előírásainak hatályon kívül helyezését.”

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[5] Az indítványozó Alapvető Jogok Biztosa az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban:
Ajbt.) 34/A. § (1) bekezdése alapján az Ör. más jogszabállyal való összhangjának vizsgálatát kezdeményezte a Kúria
Önkormányzati Tanácsánál, és kérte, hogy a Kúria az Ör. 8. § a)–b) pontjait semmisítse meg.
[6] 1. Az Ör. 8. § a) pontjának felülvizsgálata és megsemmisítése az indítványozó szerint a következők miatt indokolt:
Az indítványozó szerint – a Kormányhivatal válaszlevelében megfogalmazottakkal egyetértve – megállapítható,
hogy az Ör. 8. § a) pontja a Szabstv. 196. § (1) bekezdés a)–b) pontjában szabályértéssé minősített törvényi tényállást
magában foglalja, ezért annak Ör. általi jogsértéssé minősítése és 200 000 forint mértékű közigazgatási bírsággal
sújtása törvénysértő.
Az indítványozó, idézve az Alkotmánybíróság 123/2009. (XII. 17.) AB határozatát, hangsúlyozza, hogy
az önkormányzati rendeletben meghatározott tényállásoknak összhangban kell lenniük a magasabb szintű
jogszabályokkal, mindenekelőtt a Szabstv.-ben foglaltakkal. Az eltérő normatartalom és jogkövetkezmény arra
vezethet, hogy a jogalkalmazó diszkrecionális döntésén múlik, hogy az adott cselekményt melyik jogszabályi
rendelkezés alapján ítéli meg, és nem zárható ki az ugyanazon cselekmény miatti kétszeres büntetés sem.
[7] A Szabstv.-ben foglaltak indokolatlan, részleges tartalmi duplikációja ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-ával is, amely szerint a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos
vagy többszintű. Emellett, amennyiben az Ör. a Szabstv.-től eltérő jogkövetkezménnyel szabályoz egyes
magatartásokat, közvetlenül a Szabstv. sérelme is megvalósul.
[8] Az indítványozó szerint az Ör. 8. § a) pontjának túl általános megfogalmazása – azaz hogy e rendelkezés további
szűkítés nélkül tartalmazza, hogy közigazgatási bírsággal sújtható az a személy is, aki közterületen állatot
etet – a jogalkotó deklarált – a Kormányhivatal által fent idézett – célján túlmutatóan is lehetőséget biztosít
a szankcionálásra (ezzel összefüggésben az elképzelhető lehetséges extrém példákat is megemlíti az indítványozó,
így az állati életet mentő etetés szankcionálását). Éppen ezért felmerülhet, hogy az Ör. 8. § a) pontja a Jat. 2. §
(1) bekezdése szerinti normavilágosság és egyértelműség követelményének sem felel meg.
[9] 2. Az Ör. 8. § b) pontjának felülvizsgálata és megsemmisítése az indítványozó szerint a következők miatt indokolt:
[10] Az Ör. 8. § b) pontja szintén a Jat. 2. § (1) bekezdése szerinti normavilágosság és egyértelműség követelményébe
ütközik, mivel e rendelkezésből nem következik egyértelműen, hogy a magánterületen történő állatetetés csak
akkor sérti-e a közösségi együttélés szabályait, ha az másokat zavaró módon történik. Másfelől, a Kormányhivatal
válaszlevelével összhangban az indítványozó szerint a Főv. rendelet 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjai által már
jogszabályilag lefedett az Ör. kifogásolt rendelkezése által elérni kívánt hatás, azaz a magánterületen szennyező
módon történő állatetetés szankcionálása.
[11] 3. Végül az indítvány szerint az Ör. mindkét kifogásolt rendelkezése túlterjeszkedik az Mötv. 143. § (4) bekezdés
d) pontja szerinti felhatalmazás keretein, mivel ez utóbbi rendelkezés – az Mötv. 8. § (1) bekezdésével együttesen
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olvasva – kizárólag a közösségi létre tényleges kihatással lévő magatartások tiltására ad felhatalmazást. Az Ör. 8. §
a) és b) pontja alá tartozó egyes esetek – így a szennyezéssel, fertőzésveszéllyel nem járó közterületi állatetetés,
illetve a magánterületen történő etetés – nem felelnek meg ezen kritériumnak.
[12] Mindezek miatt az Ör. más jogszabállyal való összhangjának a vizsgálata szükséges.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai
[13] Az indítvány megalapozott.
[14] A Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdésének alkalmazása mellett az önkormányzati rendelet vagy rendelkezés
megsemmisítésére irányuló kezdeményezésnek helyt ad, ha a rendelet vagy valamely rendelkezése jogszabályba
ütközik.
[15] Az Ör. vitatott rendelkezései a következők:
„8. § Aki
a) közterületen állatot etet,
b) közterületnek nem minősülő ingatlanon vadon élő vagy kóbor állatot etet, ide nem értve az énekesmadarak
madáretetőből történő etetését,
(…)
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”
[16] A Kúria Önkormányzati Tanácsának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Ör. kifogásolt rendelkezései,
amelyek közigazgatási bírság kiszabásával sújtják a közterületi állatetetést, illetve a magánterületen való állatetetés
egyes eseteit, összhangban vannak-e a helyi önkormányzatok számára rendeletalkotásra felhatalmazást adó
alaptörvényi és törvényi rendelkezésekkel, valamint a Jat. által a jogalkotás tekintetében meghatározott általános
elvekkel.
[17] 1. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében, törvény
keretei között rendeletet alkot. A rendeletalkotási jogkör e rendelkezés (2) és (3) bekezdései értelmében törvény
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére terjed ki, illetve a törvényben kapott felhatalmazás
alapján gyakorolható; az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
[18] A helyi önkormányzatnak a közösségi együttélés szabályainak meghatározására az – Ör. által is jogalapként
megjelölt – Mötv. 8. §-a és 143. § (4) bekezdés d) pontja ad felhatalmazást.
[19] A rendeletalkotási jogkör gyakorlása során az önkormányzatokra irányadóak a Jat. jogalkotásra vonatkozó
általános, alapelvi szintű rendelkezései is. A Jat. 2. § (1) bekezdése értelmében a jogszabálynak a címzettek számára
egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.
[20] 2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa szerint helytálló az indítványozó azon álláspontja, melynek értelmében
az Ör. vitatott rendelkezései a Jat. 2. § (1) bekezdése szerinti normavilágosság és egyértelműség követelményébe
ütköznek. A jogalkotás célját tekintve nem egyértelmű, hogy az Ör. 8. § a)–b) pontjai az Ör. „4. A Közterületek
rendjére vonatkozó szabályok” fejezetcímen belül lettek elhelyezve, az ügy iratai szerint viszont e rendelkezések
célja a köztisztaság védelme, a közterületek tisztaságának megőrzése és a fertőzésveszély elhárítása. Ez a látszólag
formai ellentmondás tartalmi törvényellenességgel párosul. A „közterületek rendjének védelme” és a „köztisztaság
védelme” semmiképpen nem tekinthetők azonos vagy rokon értelmű fogalmaknak. Az Ör. rendelkezéseiből, illetve
jogalkotói indokolásból azonban sem az nem derül ki, hogy az etetés cselekménye miként vezethet a közterületek
rendjének sérelméhez – tekintve, hogy a közterületek rendjét sértő cselekmény alapvetően mások zavarására
irányul, az etetés azonban nem ilyen –, sem pedig, hogy – ha elsődleges jogalkotói célként a köztisztaság védelmét
tételezzük fel – miért éppen az állatok etetését rendeli szankcionálni a törvény, és nem annak esetleges eredményét,
a szennyeződést. Az indítványban felhozott példák is rámutattak arra, hogy önmagában az állatok etetése
– legyen szó közterületi vagy magánterületen megvalósuló etetésről – nem minden esetben és nem magától
értetődően tekinthető másokat zavaró cselekedetnek. Nem egyértelmű tehát, hogy pontosan miként határozható
meg az a magatartás, amely a rendelet által tiltott „etetés” körébe tartozik. Mindezek alapján nem világos, hogy
a vitatott jogszabályi rendelkezések miként járulnak hozzá a közösségi együttélés szabályaihoz, illetve e szabályok
védelméhez az Mötv. 143. § (4) bekezdése értelmében.
[21] Hiányzik tehát a legitim cél, amely szükségessé tenné a normaalkotást, az így megalkotott norma pedig
a jogkövetés tekintetében a Jat. 2 §. (1) bekezdésébe foglalt jogbiztonsági követelménybe ütközik. Ennélfogva
az Ör. 8. § a)–b) pontjai ellentétesek az Mötv. 143. § (4) bekezdésével is.
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[22] 3. A Jat. 3. §-a értelmében a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Teljes mértékű
párhuzamosságról, azaz korábbi jogszabállyal tartalmilag megegyező jogalkotásról jelen esetben nincsen szó,
ugyanakkor a rendelet által tiltott etetés körén belül elhelyezhető „közterületet szennyező” etetést illetően a Kúria
rámutat arra, hogy a Szabstv. 196. § (1) bekezdése már tartalmazza a köztisztasági szabálysértés tényállását.
E rendelkezés szerint:
„(1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel,
ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem
gondoskodik,
szabálysértést követ el.”
[23] A Szabstv. által szabálysértéssé nyilvánított – valamennyi szennyező tevékenységre, eredetétől függetlenül
kiterjedő – tényállás magában foglalja az Ör. 8. § a) pontja által szankcionálni rendelt közterületi állatetetést is.
Emellett pedig a Főv. rendelet 4. § (5) bekezdése is kifejezett tilalmat rögzít az állatokat közterületet szennyező
módon való etetése esetére. A Főv. rendelet 4. § (5) bekezdése szerint ugyanis „Állatokat közterületet szennyező
módon etetni tilos.” Az Ör. 13. §-a egyértelművé teszi, hogy a Főv. rendelet e rendelkezését az Ör. hatálya alá
tartozó közterületekre is alkalmazni kell, kimondva, hogy „Aki a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
fővárosi közgyűlési rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be, természetes személy esetén kétszázezer forintig,
jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.”
[24] A közterületen kívüli ingatlanok vonatkozásában szintén megállapítható a Főv. rendelet és az Ör. tartalmi
párhuzamossága. A Főv. rendelet 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjai a magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosát,
illetve használóját kötelezik arra, hogy gondoskodjon az ingatlan gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. E rendelkezés szerinti tényállás tehát átfogóan
vonatkozik a magánterületi ingatlanok tisztán tartására, beleértve a szemét (adott esetben az etetésből származó
hulladék) eltakarítását is. A Főv. rendelet 13–16. §-ai pedig rendelkeznek köztisztasági, illetve közegészségügyi
kötelezettségek teljesítésének hatósági ellenőrzésére, illetve a szabálytalanságok megszüntetésére vonatkozó
mechanizmusról. A Kúria Önkormányzati Tanácsa szerint e jogszabály alkalmas az Ör. kifogásolt rendelkezése által
elérni kívánt hatás elérésének biztosítására, azaz a magánterületen szennyező módon történő állatetetés által
okozott köztisztasági és közegészségügyi veszélyek megelőzésőre, illetve elhárítására.
[25] Megállapítható tehát, hogy a köztisztaság védelme – amennyiben valóban ez volt az önkormányzati jogalkotó
által elérni kívánt cél – más jogszabályok által már biztosítva van, mind a közterületek, mind pedig a közterületen
kívüli ingatlanok vonatkozásában. Az Ör. jelen ügyben vizsgált szabályai a Jat. 3. §-át sértő párhuzamosságot
eredményeznek e tekintetben.
[26] Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 8. § a)–b) pontjai sértik
az Alaptörvény 32. § (3) bekezdését, az Mötv. 143. § (4) bekezdését, valamint a Jat. 2. § (1) bekezdését és 3. §-át, ezért
e rendelkezéseket a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

Záró rész
[27] A Kúria a törvényellenesség jogkövetkezményeit a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel állapította meg.
[28] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 55. §
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
[29] A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2017. november 28.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró
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A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2017/4. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5027/2017/4.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal
Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Veresegyház Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: Települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–

–
–

megállapítja, hogy Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi infrastruktúrafejlesztési
települési adóról szóló 1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete törvényellenes, ezért azt 2017. december 31-ei
hatállyal megsemmisíti;
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján 2017. június 12-én törvényességi felhívást bocsátott ki
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló
1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) kapcsolatban. Veresegyház város polgármestere
a felhívásban foglalt 30 napos határidő meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be, melynek a Kormányhivatal
helyt adott, és a határidőt 2017. augusztus 12-éig meghosszabbította.
[2] Az önkormányzat a törvényességi felhívást a 2017. július 26-ai ülésén megtárgyalta. A tárgyalás eredményeként
a Képviselő-testület arról döntött, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, és a 114/2017.
(VII. 26.) Kt. határozatában az Ör.-t hatályában változatlan tartalommal fenntartotta, ezzel a törvényességi
felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.
[3] A Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) ezért az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja,
az Mötv. 136. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f ) pontja alapján a Kúriához fordult.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[4] Az indítványozó ismertette a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) települési adóval
kapcsolatos előírásait. Kifejtette, hogy 2015. január 1-jétől a törvényalkotó felhatalmazta az önkormányzatokat
a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésében törvény által nem tilalmazott adó bevezetésére, illetve bármely közteher nélküli
adótárgy adóztatására. Az önkormányzat az Ör.-t az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető, a Hatv.
rendelkezései alapján alkotta meg, ezért az nem lehet ellentétes egyéb jogszabályi rendelkezések mellett a Hatv.
szabályozásával sem. A Hatv. nem nevesíti, hogy milyen vagyontárgyak adóztathatóak, mindössze azt a korlátot
állítja a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésében, hogy települési adóval nem terhelhető olyan adótárgy, amelyre már kiterjed
törvényben meghatározott közteher hatálya.
[5] Az indítványozó álláspontja értelmében az Ör. 3. §-a az újonnan létrehozott lakás adóztatását rendelte el, amely
vagyon a Hatv. 11. §-a alapján az építményadó tárgyát képezi tekintet nélkül arra, hogy az újonnan létrehozott,
vagy sem, így a települési adó tárgyaként történő megjelölésére nincs lehetőség abban az esetben sem,
amennyiben az önkormányzat hatályban lévő helyi adóról szóló rendeletei [21/2007. (XII. 19.) önkormányzati
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[6]

[7]
[8]

[9]

[10]
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rendelet az építményadóról és a 7/1997. (VI. 18.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról]
a települési adók tárgyát mentesítik a helyi adókötelezettség megfizetése alól.
Figyelemmel arra, hogy az Ör.-ben az adótárgy meghatározására jogsértő módon került sor, ezért az indítványozó
a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.035/2015/4. számú határozatának 22. pontjában rögzítettek alapján
az Ör. egészének megsemmisítését kérte.
A Kúria a Bszi. 52. §-a alapján felhívta az önkormányzatot álláspontjának megismerése végett. Az önkormányzat
állásfoglalásában az Ör. megsemmisítésére irányuló indítvány elutasítását kérte az alábbiak szerint:
Véleménye szerint az indítványban hivatkozott bírói gyakorlat (Köf.5028/2016/4., Köf.5035/2015/4.) több
okból sem vehető figyelembe. Egyrészről a Bszi. 46. §-a által bevezetett nemperes eljárásban nincs biztosítva
a helyi önkormányzatok számára a tisztességes és nyilvános eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog. Másrészről
a Hatv. 1/A. §-ának szűk értelmezése azt eredményezi, hogy a települési adó vonatkozásában egyetlenegy adójogi
tényállás sem áll meg. A jogalkotó szándéka nyilvánvalóan nem egy alkalmazhatatlan szabály megalkotása
volt. A települési adó bevezetésére éppen azért volt szükség, mert a helyi önkormányzatok gazdasági alapjai
elégtelennek bizonyultak. Megfelelő helyi adótárgy hiányában a települési adó bevezetésére csak kevés
önkormányzatnak van jogi lehetősége. Hivatkozása szerint a jelenlegi szabályozás sem kielégítő, mivel az Európa
Tanács Vizsgáló Bizottsága a Miniszterek Tanácsa elé terjesztett ajánlásában foglaltak szerint Magyarország e körben
nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit.
Az önkormányzat állásfoglalásában kifejtette továbbá, hogy az Ör. által bevezetett infrastruktúrafejlesztési adó
megfelel a törvényi kereteknek, figyelembe veszi a Hatv. adómegállapítási jog korlátozó tényezőit, ugyanis
az építményadó, a kommunális adó és az új lakásokhoz kapcsolódó települési adók nem okoznak adótöbbszörözést.
Az a magánszemély, aki az újonnan bevezetett települési adó fizetésére kötelezett, annak ingatlanát abban az évben
nem terheli sem építményadó, sem magánszemélyek kommunális adója.
Összefoglaló véleménye szerint a „közteher hatályának” indítványozó szerinti értelmezése az önkormányzat
gazdasági önállóságát sérti.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[11] 1. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza
fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. Az önkormányzat a támadott önkormányzati rendeletet
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére visszavezethető végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében a Hatv. 1. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg, mely szerint „a települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi) önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén
helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be.”
[12] A 2015. január 1-jével beiktatott Hatv. 1/A. § (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzat az illetékességi területén
rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt.
Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá
– e minőségére tekintettel – vállalkozó [52. § 26. pont].” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy „Az e §
alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését kell
alkalmazni.”
[13] A Kúria a Hatv. 1/A. § (1)–(2) bekezdését már több határozatában értelmezte, és a Köf.5035/2015/4. számú
határozatában elvi éllel mutatott rá, hogy „az alanyi kör generális korlátozása mellett a helyi adó tv. nem határozta
meg azokat a törvényi kereteket – a lehetséges adótárgyak körét, az adó tényállás egyéb elemeit (az adó alapja,
mértéke, stb.) –, amelyek között és amelyekre tekintettel az adókötelezettség kivethető. A helyi adó tv. 1/E. §
(2) bekezdésében tételesen rögzített rendelkezések is [1. § (1) bekezdés, 42/B. §, valamint az eljárási kérdések
szabályozására vonatkozó 43. § (3) bekezdés] az adóztatás fentiek szerinti szabadságát szolgálják.”
[14] A szabályozás módjából jelen eljárásban is csak az az általános következtetés vonható le, hogy a részletszabályok
vonatkozásában biztosított nagy fokú szabadság nem eredményezheti a generális korlátok kiterjesztő értelmezését.
[15] A Kormányhivatal indítványa szerint a települési adó bevezetését elrendelő Ör. adótárgyakat meghatározó
rendelkezése túlterjeszkedett a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésén.
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[16] Az Ör. 3. §-a értelmében: „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén az e rendelet hatályba lépését
követően újonnan létrehozott lakás, az alábbiak szerint:
a) a saját tulajdonú építési telken épített lakás,
b) az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem
lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakás, lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel,
hozzáépítéssel), megosztásával, leválasztásával létesített lakás;
c) a vállalkozó által épített vagy építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület
bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített –, és magánszemély részére értékesített lakás.”
[17] Az Ör. 2. § 2. pontja alapján: „e rendelet alkalmazásában lakásnak minősül a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1–6. pontjában foglaltak
alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.”
[18] A Hatv. 11. §-a szerint az építményadó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás
és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
[19] A Hatv. az 52. § 8. pontjában az Értelmező rendelkezések címszó alatt az Ör. 2. § 2. pontjában foglaltakkal azonos
módon szabályozza a lakás fogalmát. E szerint lakás: „lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1–6. pontjában foglaltak alapján ilyennek
minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel
nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.”
[20] A fent hivatkozott törvényi rendelkezések egybevetése alapján megállapítható, hogy a lakás mint vagyontárgy
– létesítési időpontjától függetlenül – törvényben (Hatv. 11. §) meghatározott közteher (építményadó) hatálya alá
tartozik, ezért települési adó tárgya a Hatv. 1/A. § (1) bekezdése alapján nem lehet.
[21] Települési adó tárgyaként történő megjelölésére a Hatv. 1/A. § (2) bekezdésére hivatkozással sem nyílik törvényes
lehetőség.
[22] A Hatv. 1/A. § (2) bekezdésének értelmezése jogkérdésben is már állást foglalt a Kúria Önkormányzati Tanácsa
a Köf.5028/2016/4. számú határozatában, melyben kifejtett elvi jellegű megállapítását a Kúria jelen ügyben is
irányadónak tartja.
[23] A Kúria e helyen is rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok a Hatv. 1/A. § (1) bekezdése alapján települési adó
formájában a helyi adókról szóló törvényben szereplő különböző típusú helyi adókat nem szabályozhat újra azon
alapon, hogy a Hatv. 1/A. § (2) bekezdése lehetővé teszi a Hatv. rendelkezéseinek – az 1/A. § (2) bekezdésében
megjelölt rendelkezéseit kivéve – figyelmen kívül hagyását a települési adó szabályozásánál. A jogalkotónak nem
lehetett a célja a Hatv. 1/A. § (2) bekezdésének megalkotása során a települési adó bevezetésére felhatalmazást
adó 1. § (1) bekezdése, valamint a korlátozó rendelkezéseket előíró 1/A. § (1) bekezdése szerinti generális szabály
felülírása.
[24] A felperes állásfoglalásában levezetett okfejtése tehát alapjaiban téves és egyben önellentmondásos is, amikor
az Ör. megalkotásánál a Hatv. 7. § a) pontja szerinti adómegállapítási jogot korlátozó rendelkezésével érvel, azt
állítva, hogy a helyi adók szabályozásánál figyelemmel volt arra, hogy az építményadó, a kommunális adó, valamint
az Ör.-ben megjelölt új lakáshoz kapcsolódó települési adó ne okozzanak ún. adótöbbszörözést.
[25] A Kúria a fenti hivatkozással összefüggésben hangsúlyozza, hogy olyan adótárgy, amely a Hatv.-ben meghatározott
bármely helyi adó hatálya alá tartozik, települési adózás alá nem vonható még abban az esetben sem, ha
a települési adó tárgyát mentesítik az egyéb helyi adófizetési kötelezettség alól. Az adómentesség biztosítása nem
használható fel arra, hogy az önkormányzat valamely adótárgyat kivonja a Hatv. hatálya alól, majd települési adó
néven vonja adózás alá, és tetszőleges mértékű adófizetési kötelezettséget állapítson meg.
[26] Az önkormányzat rendeletalkotási jogkörét jelen ügyben sem a Kúria joggyakorlata, hanem a törvények határolják be.
[27] 2. A Kúria Önkormányzati Tanácsának hatásköre a Bszi. 46–56. §-aiban szabályozott felülvizsgálatára irányuló
nemperes eljárásban kizárólag az indítványban megjelölt önkormányzati rendelet egészének vagy vonatkozó
rendelkezésének törvényességi szempontból való felülvizsgálata, mely új hatáskört az Alaptörvény 25. cikk
(2) bekezdés c) és d) pontja telepítette a bíróságokhoz. A feladat ezt megelőzően az Alkotmánybíróság
hatáskörébe tartozott, ezért a jogalkotó egy új és speciális, az Alkotmánybíróságéhoz hasonló eljárási rendet
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alakított ki. A Bszi. 46. § alapján az önkormányzati tanács eljárására a Pp.-nek kizárólag az eljárás nyelvére,
az anyanyelv használatára, rendeltetésszerű joggyakorlásra (a pénzbírság kiszabása nélkül) a bírák kizárására,
az idézésre, a kézbesítésre, a határidők számítására, a jegyzőkönyvre, az iratok megtekintésére, a másolatokra,
a határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárás nemperes jellege önmagában
nem lehet sérelmes az ügyfélre a vonatkozó eljárási szabályok megtartása esetén. Az önkormányzat állásfoglalása
konkrét eljárási szabály megsértést nem jelölt meg. A Kúria megjegyzi, hogy a Bszi. 53. §-a alapján a jogi
képviselőnek lehetősége van személyes meghallgatás kezdeményezésére, de jelen ügyben a jogi képviselő ilyen
indítvánnyal nem élt.
[28] Annak felvetése, hogy a Bszi. 46. §-a szerinti nemperes eljárás megfelel-e az Alaptörvény 24. cikk és 28. cikk (1),
(7) bekezdéseiben foglaltaknak, nem a Kúria Önkormányzati Tanácsának hatáskörébe tartozó kérdés. E körben
azonban utal arra a Kúria, hogy a Bszi. 45. §-ához fűzött miniszteri indokolás kiemeli, hogy a Bszi.-ben a Kúria
Önkormányzati Tanácsának normakontroll eljárására az Alkotmánybírósághoz hasonló eljárási rend kialakítása volt
indokolt.
[29] 3. A Kúria végezetül azt hangsúlyozza, hogy mivel jelen eljárás tárgyát az indítványban megjelölt önkormányzati
rendelet törvényességi felülvizsgálata képezte, ezért az ügy megítélése szempontjából súlytalan az önkormányzat
érvelése, mely szerint az Európa Tanács Vizsgáló Bizottsága ajánlásában foglaltak szerint Magyarország nem
teljesíti az 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában vállalt nemzetközi
kötelezettségeit. Az önkormányzat ezen túlmenően nem tudott megjelölni állásfoglalásában az ügy tárgyával
összefüggő olyan egyéb körülményt, amely indokolttá tenné jelen ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsának
az indítványban hivatkozott bírói gyakorlatától történő eltérést.
[30] A fentiekre tekintettel a Kúria az indítványnak helyt adott, és az Ör. egészét a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az adóév végével megsemmisítette.

A döntés elvi tartalma
[31] Olyan adótárgy, amely a Hatv.-ben meghatározott bármely helyi adó hatálya alá tartozik, települési adózás alá nem
vonható még abban az esetben sem, ha a települési adó tárgyát mentesítik az egyéb helyi adófizetési kötelezettség
alól.

Záró rész
[32] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a
folytán alkalmazandó 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
[33] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárta ki.
Budapest, 2017. december 5.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5032/2017/4. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5032/2017/4.
A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Alapvető Jogok Biztosa
Az érintett önkormányzat: Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Herczeg Attila ügyvéd
Az ügy tárgya: A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata

110

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 1. szám

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–

–
–

megállapítja, hogy Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
1. § (4) bekezdése, valamint 4/A. §-a törvénysértő, és ezért azokat megsemmisíti;
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az Alapvető Jogok Biztosánál beadványozó a Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VII. 04.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) a „jogellenesen végzett különleges személyszállító szolgáltatás”
rendelkezéseit sérelmezte. A panaszos álláspontja szerint aggályos, hogy a különleges személyszállító szolgáltatást
nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozó helyek létesítésének és
igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályainak megszegését az önkormányzat a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak jelöli meg, ezt ekként szankcionálja, és így akár 2 000 000 Ft-ig
terjedő bírsággal is sújtható az üzemben tartó. A panaszos e körben arra is hivatkozott, hogy a kisvonat lassú
járműnek minősül, és ha érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik, közúti forgalomban részt vehet, természetesen
a közúti szabályok betartása mellett. Ha ezt megszegik, közúti szabálysértést követnek el, így a közösségi együttélés
rendeletben előírt szankció többes és egyúttal tiltott szankcionáláshoz is vezethet.
[2] A panasz alapján az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot indított és megkereste Tihany Község Önkormányzata
(a továbbiakban: önkormányzat) polgármesterét, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottját.
[3] A megkeresésre válaszolva a polgármester azt a tájékoztatást adta, hogy a 2005. évtől mindösszesen 3 db kisvonat
közlekedett Tihany község önkormányzati területén, az önkormányzat által kialakított megállóhelyeket használva.
2008-ban azonban az egyik kisvonatos cég egy újabb kisvonatot is beállított, így akkor már 4 kisvonat közlekedett
Tihany területén. Az önkormányzat annak érdekében, hogy „a rendet helyreállítsa”, közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos rendeletét akként módosította, hogy a kisvonatos személyszállítást engedély
megadásához kötötte, pályáztatta. A települést néző kisvonatok száma maximalizálva lett a rendeletben, ennek
érdekében Tihany község közigazgatási területére – pályázat útján – 3 kisvonat kaphat közterület használati
engedélyt, tekintettel arra, hogy a közúti közlekedésben ennél nagyobb számban részt vevő kisvonat indokolatlanul
és jelentősen korlátozná a település közlekedését. Ezt szakértői vélemény is alátámasztja. A kisvonatok
az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott, a közút kezelője által engedélyezett útvonalon közlekednek.
A kisvonat várakozóhelyek határozott idejű használatára pedig az önkormányzat szintén nyílt pályázatot írt ki,
és a pályázaton nyert ajánlattevőkkel a közterületi-használati megállapodás megkötésére került sor, a nyertes
ajánlattevők a szerződés értelmében 3 millió forint közterület-használati díjat fizetnek az önkormányzatnak.
[4] A polgármester tájékoztatása szerint a pályázatból kizárt, korábban kisvonatot működtető cég évek óta
a szabályokat felrúgva továbbra is személyszállítási tevékenységet végez Tihany község területén. A település
számára problémát jelent ez, a közlekedés-biztonsági kockázatok miatt is. Az érvényes közterületi-használati
engedéllyel nem rendelkező kisvonatos vállalkozás folyamatos jogsértés keretében a közterületi-használati
engedélyhez kötött tevékenységet jogellenesen, engedély nélkül és a kijelölt megállóhelyek igénybevétele nélkül
végzi úgy, hogy a település közútjai forgalmát – különösen nyáron – akadályozza, illetve időnként ellehetetleníti.
Az engedéllyel rendelkező szolgáltatók több esetben is aggályukat fejezték ki, hogy míg ők az önkormányzatnak
kifizetett közterület-használati díj ellenében végzik a tevékenységüket, addig más, minden jogszabályi előírást
felrúgva végezheti ugyanezt a tevékenységet.
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[5] A Veszprém Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta az indítványozót, hogy a jogellenesen, balesetveszélyesen
közlekedő vállalkozások hatékony szankcionálása érdekében a Képviselő-testület által módosított Ör. alapján
valóban lehetőség van a jogellenesen különleges személyszállítást végző járművezetővel szemben 200 000 Ft,
az üzembentartóval szemben 2 millió forint közigazgatási bírság kiszabására. A kormányhivatal álláspontja szerint
az Ör. szabályozása összhangban áll a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírásaival.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[6] Az indítványozó Alapvető Jogok Biztosa az Ör. más jogszabállyal való összhangjának vizsgálatát kezdeményezte
a Kúria Önkormányzati Tanácsánál, és kérte, hogy a Kúria semmisítse meg az Ör. 1. § (4) bekezdését és 4/A. §-át.
A 4/A. § (1), (2) és (3) bekezdését még külön további indokokra hivatkozással is törvénysértőnek tartotta.
Összességében kérte az Ör. 1. § (4) bekezdés és 4/A. § egészének a megsemmisítését.
[7] Az indítvány szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait. Az indítványozó szerint az önkormányzat „a jogellenesen
végzett különleges személyszállítási szolgáltatás” tevékenységének tilalmazása során az Mötv.-ben kapott
felhatalmazás keretén túlterjeszkedik, a szabályozás szabálysértési normákat ismétel, illetőleg magasabb szintű
államigazgatási normák által szankcionált tevékenységet szankcionál. Mindezek miatt az Ör. más jogszabállyal való
összhangjának a vizsgálata szükséges.
[8] Az indítványozó szerint az Ör. 1. § (4) bekezdése ellentétes a Ket. 13. § (2) bekezdésével, mivel – erre irányuló
Ket. szerinti szubszidiárius szabály hiányában – felhatalmazást ad magának a Ket.-től eltérő rendelkezések
alkalmazására.
[9] Az Ör. 4/A. §-a ellentétes az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjával és (2) bekezdésével. A személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) felhatalmazásán alapuló,
a különleges személyszállítást és szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítás és szolgáltatás feltételeiről,
a kisvonat várakozó helyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2016. (VII. 8.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Kisvonat rendelet) szabályainak megtartását ugyanis a közösségi együttélés szabályainak
körébe vonja, és e körben azt közigazgatási bírság kiszabásával szankcionálja.
[10] Az Ör. 4/A. § (1) bekezdése ellentétes a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §
(1) bekezdés a) és b) pontjával, mivel olyan cselekményt nyilvánít a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütközőnek, amely esetében magasabb szintű ágazati törvény már közigazgatási bírság alkalmazását rendeli.
[11] Az Ör. 4/A. § (2) bekezdése ellentétes a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 224. §-ával, mivel lényegében a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértési tényállását
ismétli, illetőleg specializálja.
[12] Az Ör. 4/A. § (3) bekezdése ellentétes a Ket. 143. §-ával, mivel a biztosítási intézkedést elrendelő végzéssel
szemben önálló fellebbezésnek van helye, így abban az esetben, ha a jegyző a jármű visszatartását, mint biztosítási
intézkedést rendeli el az Ör. alapján, nem hoz erről alakszerű döntést, és így kizárja az ügyfelek jogorvoslati jogát.
[13] A Kúria a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a
alapján megkereste az érintett önkormányzatot állásfoglalása kifejtése végett. Az önkormányzat állásfoglalása
szerint felhatalmazással rendelkezik arra, hogy hatósági eljárásaikban a Ket.-től eltérő módosított szabályokat
alkossanak, és eljárásaikat kivonják a törvényi szabályok hatálya alól.
[14] Az Ör. 4/A. §-ával kapcsolatos indítványozói álláspontot érintően az önkormányzat állásfoglalása az, hogy Tihany
községben helyi sajátosságnak tekinthető a települést néző „kisvonatokkal” történő személyszállítás. Az Mötv.
indokolásában pedig megállapítható, hogy a helyi közösségi együttélés szabályait a helyi sajátosságot alakítják,
ebből következően a normák megalkotásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni az adott településre jellemző helyi
társadalmi viszonyokat és sajátosságokat. A Személyszállítási törvény lehetőséget ad a települési önkormányzatnak
arra, hogy a környezet és a lakosság érdekeinek figyelembevételével rendeletben állapítsa meg az ilyen szolgáltatást
nyújtó jármű környezetvédelmi tulajdonságára, műszaki felszereltségére és külső megjelenésére vonatkozó helyi
szabályokat. Lehetősége van továbbá meghatározni a szolgáltatás által igénybe vehető helyi közutakat, valamint
megállóhelyeket. A Személyszállítási törvény felhatalmazása alapján alkotta meg az önkormányzat a Kisvonat
rendeletet.
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[15] Az Ör. 4/A. § (1) bekezdésével kapcsolatosan az állásfoglalás tartalma az, hogy az ott szabályozott cselekmény
esetében nem létezik magasabb szintű ágazati jogszabály, az indítványozó által hivatkozott Kkt. 20. § (1) bekezdés
a) és b) pontja más cselekményt rendel közigazgatási bírsággal sújtani.
[16] Az Ör. 4/A. § (2) bekezdésével kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás az, hogy saját hatáskörben eljárva jogosult
a meghatározás a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatások
kapcsán elkövetett jogsértések szankciói tekintetében.
[17] Az Ör. 4/A. § (3) bekezdésével kapcsolatos állásfoglalása az önkormányzatnak az, hogy e rendelkezés célja Tihany
község területén a kialakult és folyamatosan fennálló közlekedési forgalom technikai problémáinak elhárítása.
[18] Az önkormányzat összességében kifejtette, hogy az Ör. rendelkezései nem jogszabálysértőek, ezért kéri
az indítványozó kérelmének az elutasítását.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai
[19] Az indítvány megalapozott.
[20] A Kúria a Bszi. 55. § (2) bekezdésének alkalmazása mellett az önkormányzati rendelet vagy rendelkezés
megsemmisítésére irányuló kezdeményezésnek helyt ad, ha a rendelet vagy valamely rendelkezése jogszabályba
ütközik.
[21] Az Ör. vitatott rendelkezései a következők:
„1. § (…)
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.”
„4/A. § (1) Az, az üzembentartó, aki Tihany Község közigazgatási területén Tihany Község Önkormányzatának
különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről,
a kisvonat várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló rendeletében előírtakkal ellentétben
a) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve útvonalengedély nélkül végez különleges személyszállító szolgáltatást,
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve a részére kiadott útvonalengedélytől eltérő útvonalon végez különleges
személyszállító szolgáltatást,
c) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve Tihany Község közterületein létesített kisvonat várakozóhelyeken
közterület-használati megállapodás hiányában végez különleges személyszállító szolgáltatást,
megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 2.000.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az a járművezető, aki Tihany Község közigazgatási területén Tihany Község Önkormányzatának különleges
személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat
várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről szóló rendeletében előírtakkal ellentétben
a) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve Tihany Község közterületein kijelölt kisvonat várakozóhelyeken kívül
különleges személyszállító szolgáltatás keretében utasokat le- és felszállít,
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve az útvonalengedély ellenőrzése során nem működik együtt és ezzel
az eljárást hátráltatja, késlelteti vagy meghiúsítja,
megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és 200.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást elkövették, és a szabályszegés a közlekedés biztonságára kockázatot jelent, a jegyző
az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó feltételek szerint a járművet
visszatartja.
(4) A jogellenes különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű részére a visszatartás idejére várakozó helyet
kell kijelölni, és a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű forgalmi engedélyét és hatósági jelzését
– az átvételét igazoló elismervény egyidejű kiállítása és annak a járművezető részére történő átadása mellett –
a visszatartás időtartamára el kell venni. Az ügyfél részére átadandó írásbeli tájékoztatás tartalmát jelen rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(5) A jogellenes különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű visszatartásából eredő kárért az eljáró hatóság
felelősséggel nem tartozik.”
[22] 1. A Ket. 13. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya nem terjed ki az ott taxatíven meghatározott eljárásokra.
(2) bekezdése szerint a törvény rendelkezéseit az ott ugyancsak taxatíven [a)–n)] meghatározott eljárásokban
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csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg. A Ket. 14. §-a
szerint törvény vagy kormányrendelet a törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg taxatíven
meghatározott ügycsoportokban.
Megállapítható, hogy a Ket. szubszidiárius szabályai alkalmazása alól csak meghatározott központi jogszabályok
– a Ket. által adott keretek között – térhetnek el. Az önkormányzati rendeletben nem szabályozható a Ket.-től való
eltérés. A törvényhozás az eltérést magasabb szintű jogalkotáshoz kívánta kötni garanciaképpen az indokolatlan,
illetve nagyobb számú és ezért óhatatlanul szerteágazó külön szabályozásokkal szemben. A Ket. tárgyi hatályának
önkormányzati rendelettel való kiegészítése jogszerűen nem lehetséges.
Az önkormányzati rendelet Ket.-től való eltérése adott tárgyban és csak e törvény konkrét felhatalmazása alapján
jogszerű. Az önkormányzat állásfoglalásában hivatkozott Köf.5.052/2015/2. számú határozat megengedő fordulata
a tárgyát képező önkormányzati rendelet vonatkozásában például a Ket. 94/A. § (1a) bekezdésének felhatalmazásán
alapszik.
Önkormányzati rendelet nem előzheti meg törvény alkalmazási kötelezettségét. A jogbiztonság érdekében
ugyanazon tárgyban a jogalkotó csak kifejezett felhatalmazás útján ad teret helyi jogalkotásnak. Az Ör. 1. §
(4) bekezdése felhatalmazás nélkül szabályozta a Ket.-hez képest való hatályát.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy mivel az Ör. 1. § (4) bekezdése az előbbiek szerint ellentétes
a Ket. 13. § (2) és (3) bekezdésével, ezért azt a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

[27] 2. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény
felhatalmazása alapján, annak keretei között rendeletet alkot.
[28] Az önkormányzatnak a különleges (külön célú menetrend szerinti) személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel
végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeinek szabályozására a Személyszállítási törvény 12/A. §-a és 49. §
(3) bekezdése ad felhatalmazást.
[29] Az önkormányzatnak a közösségi együttélés szabályainak meghatározására az Mötv. 8. §-a és 143. § (4) bekezdés
d) pontja ad felhatalmazást.
[30] Az önkormányzat a Személyszállítási törvény felhatalmazása alapján alkotta meg Kisvonat rendeletét, míg az Mötv.
alapján az Ör.-t. A két szabályozási tárgy között az összefüggést a Kisvonat rendelet 7. § (5) bekezdése teremti meg,
amikor kimondja, hogy „aki a rendeletben foglalt a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó előírásokat megsérti, vagy (…) aki érvényes útvonalengedély nélkül (…)
végzi a személyszállítási szolgáltatást, az közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást tanúsít.”
[31] Tekintettel arra, hogy a Személyszállítási törvény szankciós rendelkezéseket tartalmaz, az Önkormányzati Tanácsnak
abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy lehetséges-e jogszerűen összekapcsolni két felhatalmazást, vagyis
a Személyszállítási törvényben szabályozott személyszállítással összefüggő jogsértések következtében alkalmazható
jogkövetkezmények mellett további szabályozási tárgyhoz kapcsolt joghátrányok is kilátásba helyezhetők-e.
[32] A Személyszállítási törvény az önkormányzati rendeletre tartalmában felhatalmazást adó 9/A. fejezetében
a szankcióalkalmazást a képviselő-testületi döntés által meghatározható feltételek köréhez köti. Alapvetés ehhez
az, hogy a szolgáltatást a környezet és a lakosság egészségének védelme, a szolgáltatás biztonságos és magas
színvonalon történő ellátása, valamint a közúti forgalom biztonsága érdekében kell végezni. Önkormányzati
rendelet ezért feltételeket szabhat meg a) a járművek környezetvédelmi tulajdonságaira, méretére, műszaki
kivitelére és külső megjelenése, b) a szolgáltatás nyújtása során igénybe vehető utakra és megállási helyekre,
alkalmazott menetrend, valamint c) a szolgáltatás igénybe vétele tekintetében [12. § (3) bekezdés].
[33] A Kisvonat rendelet a fentiek alapján általa meghatározott feltételekhez a következő szankciókat rendeli:
útvonalengedély visszavonása, helyszíni bírság fizetése, várakozóhely helyreállítása iránti kötelezettség
megállapítása. A 7. § (5) bekezdése szerint, aki a „rendeletben foglalt (…) előírásokat megsérti, vagy a kisvonat
várakozóhelyet nem rendeltetésszerűen használja – ide értve különösen azt, aki érvényes útvonalengedély nélkül,
a kijelölt útvonaltól eltérő útvonalon, a kisvonat várakozó helyek igénybevétele nélkül – végzi a személyszállítási
szolgáltatást, az közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást tanúsít”. A közösségi együttélés
szabályaival ellentétes magatartásokat az Ör. 2/A. fejezete rendeli további szankciókkal sújtani ugyancsak
a jogellenesen végzett különleges személyszállító szolgáltatás vonatkozásában. A joghátrány ezen az alapon
további közigazgatási bírság lehet, illetve a jármű visszatartása biztosítási intézkedésként, valamint a jármű forgalmi
engedélyének és hatósági jelzésének időleges elvétele.
[34] Megállapítható, hogy az önkormányzat illetékességi területén a külön célú menetrend szerinti személyszállító
szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos hátrányos jogkövetkezmények
tekintetében helyi szinten két párhuzamos szabályozás van: az Ör. és a Kisvonat rendelet.
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[35] A 2010. évi jogalkotásról szóló törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-a szerint azonban az „azonos vagy hasonló
életviszonyokat (…) szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni”, továbbá a „szabályozás
nem lehet indokolatlanul párhuzamos”.
[36] Az Önkormányzati Tanács vizsgálta, hogy jelen esetben van-e a párhuzamosságnak e fenti követelménnyel szemben
nyomós indoka. Megállapítható, hogy a párhuzamos szabályozás adott felelősségi alakzatra vonatkozik. A Kisvasút
rendelet esetében ugyanis a 4. fejezet címe: „Különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű[vel] végzett
jogellenes személyszállítási szolgáltatás jogkövetkezménye”, míg az Ör.-ben a 2/A. fejezet címe: „Jogellenesen
végzett különleges személyszállító szolgáltatás”.
[37] Meghatározott cselekmény vonatkozásában a többes jogkövetkezmény kilátásba helyezése önmagában nem
jogellenes, hiszen elvileg egyidejűleg különböző felelősségi alakzatok valósulhatnak meg (szabálysértési tényállás,
kárfelelősség, objektív felelősség stb.). Ugyanazon felelősségi alakzat tekintetében a többes szankcionálás azonban
már sérti a jogbiztonság elvét, ezáltal az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétes. Jelen esetben egy
rendészeti felelősségi viszony keretében a Kisvasút rendelet szerint helyszíni bírság, az Ör. szerint pedig 2 000 000 Ft
közigazgatási bírság szabható ki. Az Önkormányzati Tanács szerint jogbizonytalanságot okoz, hogy a közigazgatási
hatóság e kettő között adott cselekmény megítélése vonatkozásában „válogathat”.
[38] Az Ör. 1. § (3) bekezdése próbálja kezelni ezt a problémát azzal, hogy „nem állapítható meg a közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértése, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg,
úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását
rendeli el”. Csakhogy ha tényleg teljesen azonos a tényállás és a felelősségi alakzat is, akkor a Jat. 3. §-a miatt a helyi
szabályozás jogellenes. Ha nem teljesen, de nem tisztázott, hogy pontosan mi az eltérés alapja és indoka, akkor a Jat.
2. § (1) bekezdése szerinti normavilágosság követelménye sérül, mert a címzettek számára nem lesz egyértelmű
a szabályozási tartalom.
[39] Az indítvánnyal támadott Ör. 4/A. §-ában a szankció meghatározása ugyanakkor további jogalkotási okból is
aggályos. A (külön célú menetrend szerinti) személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási
szolgáltatás szabályozási tárgy ugyanis a Személyszállítási törvény 9/A. fejezetében adott felhatalmazáson
alapul. A felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendeletalkotás jogalapja elsődlegesen az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdése. Ennek tartalma tekintetében pedig a Jat. 5. § (1) bekezdése irányadó, miszerint jogszabály alkotására
adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A (2) bekezdés szerint
a felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat. Ugyanakkor a már
említettek szerint (Jat. 3. §) a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos. Ebből következően a felhatalmazás
körén a (helyi) jogalkotó nem terjeszkedhet túl.
[40] Megállapítható, hogy jelen esetben a felhatalmazásnak keretet adó életviszonyt elsősorban a Személyszállítási
törvény határozza meg. A Kúria ezért e tekintetben a további vizsgálatot tartott szükségesnek az elsődlegesség
kérdését illetően, vagyis abban a kérdésben, hogy a két, látszólag konkuráló felhatalmazás közül az adott ügyben
melyiket kell irányadónak tekinteni.
[41] A személyszállítási szolgáltatásnak a személyszállítási szolgáltatásról szóló szabályozás körébe tartozása magától
értetődő, tekintve, hogy egyazon szolgáltatásszervezési jogviszonyról van szó, amelyiknek magánjogi és
közigazgatási jogi elemei egyaránt vannak. Ezzel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályai közigazgatási
(azon belül közrendészeti) jellegűek. Tekintettel a vonatkozó ágazati törvényre mint speciális szabályozásra, okkal
feltehető a fentebb idézett Jat. 5. § (1) bekezdése alapján, hogy a jogalkotó a jogkövetkezmények tekintetében
minden felhatalmazási keretet megadott, és amit nem, arról nem kívánt rendelkezni. A személyszállításra vonatkozó
helyi szabályozásnak egységesnek kell lennie, mégpedig az adott konkrét, a személyszállítási szolgáltatási
jogviszonyra vonatkozóan megadott jogalkotási felhatalmazás keretein belül maradva.
[42] Tekintve, hogy az Ör. nem a szabályozási szempontból releváns (ágazati) felhatalmazáson alapul, ezért az ugyanazon
ágazatra vonatkozó jogkövetkezményi szabályozása ütközik a Személyszállítási törvény 49. § (3) bekezdés
c) pontjába. A különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatást
végző autóbuszokkal kapcsolatosan kialakított autóbusz-megállóhelyek igénybevételének feltételeire vonatkozó
önkormányzati rendelet megalkotására ugyanis nem kizárólag az erre irányuló felhatalmazás keretében elfogadott
rendelet keretében, hanem más nem (ezen a) felhatalmazáson alapuló jogforrás útján került sor. Ez utóbbi az Ör.,
azon belül is annak az indítvánnyal támadott 4/A. §-a.
[43] Minderre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 4/A. §-a sérti a Személyszállítási
törvény 12/A. §, 49. § (3) bekezdése, az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése rendelkezéseit, ezért azt
a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.
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[44] Az Önkormányzati Tanács, tekintettel arra, hogy a kérdéses szakasz egészének törvényellenességét ezen
indokolás 2. pontja alapján már megállapította, további vizsgálatot külön-külön a 4/A. § (1), (2) és (3) bekezdések
vonatkozásban nem tartott szükségesnek lefolytatni.

Záró rész
[45] A Kúria a törvényellenesség jogkövetkezményeit a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel állapította meg.
[46] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 55. §
(2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
[47] A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2017. november 28.
Dr. Balogh Zsolt s. k., a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k., előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 1/2018. (I. 3.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Palich Etelkának, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása áthelyezésére tekintettel
– 2017. december 28-ai hatállyal –
megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

