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III. Kormányrendeletek

A Kormány 24/2019. (II. 27.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), g) és j) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában 
és az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi 
LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés megosztási határozat 
végrehajtásában való részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 1.  § (1a) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  klímavédelemért felelős hatóság Ügkr. tv-ben megállapított feladatait országos illetékességgel a  Nemzeti 
Klímavédelmi Hatóság (a  továbbiakban: hatóság) látja el. Az  e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre 
vonatkozó kérelem kizárólag a hatóságnál nyújtható be, az e rendeletben foglalt kivételekkel.
(2) A  kibocsátási engedély iránti kérelmet az  üzemeltető nyújtja be a  hatósághoz. A  hatóság a  kibocsátási 
engedélyezési eljárás lefolytatásához és a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítéséhez jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők erre irányuló tájékoztatása mellett. 
A  hatóság minden év december 31.  napjáig a  honlapján közzéteszi a  kibocsátási engedélyezési eljárás kapcsán 
felmerülő egyéb követelményeket a következő évre vonatkozóan.”

2. §  Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész.

2. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 2.  § 
(1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. HR szektor: az  üzemszerűen helyhez kötött vagy szállítható, vagy helyváltoztatásra képes, de szállítás vagy 
helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre nem alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és 
alkalmazások, így különösen a fenti meghatározásnak megfelelő hűtőberendezések, légkondicionáló berendezések, 
hőszivattyúk, tűzvédelmi berendezések, elektromos kapcsolóberendezések, hűtőkonténerek;”

4. §  A 14/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
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„22. MR szektor: a  szállítható vagy helyváltoztatásra képes, szállítás vagy helyváltoztatás közbeni önálló hűtésre 
alkalmas, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások;”

5. §  A 14/2015. Korm. rendelet 3. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el a  termékek Európai Unión kívüli országból történő behozatalának 
ellenőrzése tárgyában.
(8) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott forgalomba-hozatali címke meglétét és tartalmát a  7.  § (2)–(3)  bekezdésében foglalt F-ÜHG-t 
tartalmazó alkalmazások behozatala esetén. A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az  517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció meglétét 
és tartalmát a fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések behozatala esetén.
(9) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott forgalomba-hozatali címke hiányzik vagy nem felel meg az  517/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 12.  cikkében és a  Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az  árut 
feltartóztatja, és a  lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint a  feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti 
a  Hatóságot, figyelemmel a  4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltakra. Az  ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló 
árunak kell tekinteni.
(10) Ha a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapítja, hogy az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet  14.  cikk (2)  bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat és dokumentáció hiányzik vagy nem felel meg 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikk (2)  bekezdésében és a  Bizottság (EU)  2016/879 
végrehajtási rendeletében foglaltaknak, az  árut feltartóztatja, és a  lefolytatott vámhatósági eljárásról, valamint 
a  feltartóztatott árut érintő döntéséről értesíti a Hatóságot. Az  ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell 
tekinteni.”

6. § (1) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  klímagázokkal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlását – ideértve valamennyi tevékenység hatósági 
ellenőrzését, felügyeletét, továbbá a klímavédelmi bírság kiszabását – a 3. § szerinti hatóságok végzik.”

 (2) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen:)
„b) az  F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó címkézési és 
forgalomba-hozatali követelmények ellenőrzése – ideértve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is – a 3. § (2)–(3) és (7)–(10) bekezdésében foglaltak kivételével;”

 (3) A 14/2015. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen:)
„g) az  Éhvt. 7.  §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a  Hatóság által 
nyilvántartott adatok megküldése a miniszter számára.”

7. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § (1) Ha a  Hatóság a  kérelem vagy nyilatkozat benyújtására formanyomtatványt, elektronikus űrlapot 
tett közzé az  adatbázisban vagy a  honlapján, a  kérelmet vagy nyilatkozatot az  erre a  célra rendszeresített 
formanyomtatványon, elektronikus űrlapon kell benyújtani.
(2) A  Hatóság indokolt esetben az  ügyfél részére az  eljárási cselekmény teljesítésére 8  napon túli határidőt is 
megállapíthat.
(3) Ha a  Hatóság az  eljárási cselekmény teljesítésére határidőt állapított meg, az  ügyfél kérheti a  rá vonatkozó 
határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását. A  Hatóság az  eljárási cselekmény teljesítésére megállapított 
határidőt egy alkalommal meghosszabbíthatja, amely az ügyintézési határidőbe beleszámít.
(4) A Hatóság a hatósági ellenőrzés és a hatósági eljárás során szakértőt rendelhet ki.”

8. §  A 14/2015. Korm. rendelet 5. § (2a)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A  (2)  bekezdés d)  pontja szerinti üzemeltető az  adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések 
nyilvántartására szolgáló felületén az  üzembe helyezést követő 8  napon belül regisztrálja a  szivárgásvizsgálatra 
kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazását, valamint 
üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését. Mentesül az  e  bekezdés szerinti regisztrációs 
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kötelezettsége alól az  az üzemeltető, akinek az  üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezése 
megfelel a következő feltételek valamelyikének:
a) igazolt szivárgási mértéke a  gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb, mint 0,1%, és ennek 
megfelelően címkézték fel, vagy
b) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti regisztráció során az  üzemeltető az  adatbázisban megadja az  alkalmazás típusát, 
megnevezését, tárolási helyét, tulajdonosának adatait, mobil hűtőkör esetén annak rendszámát és alvázszámát, 
valamint a  képesített vállalkozás által gondoskodik a  7.  § (7)  bekezdés c)–g)  pontja szerinti adatok adatbázisban 
történő rögzítéséről.
(2c) A  (2a)  bekezdés szerinti regisztráció megfelelően teljesítettnek minősül, ha a  képesített vállalkozás által 
az adatbázisban rögzítésre kerültek a 7. § (7) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatok.
(2d) A  (2a)  bekezdés szerinti regisztrációköteles alkalmazás üzemeltetőjének személyében bekövetkezett változás 
esetén a  korábbi üzemeltető 8  napon belül a  változást az  adatbázisban az  új üzemeltető megjelölésével rögzíti, 
és ezt követően az  új üzemeltető 8  napon belül azt jóváhagyja az  adatbázisban. Ha az  új üzemeltető a  változást 
8  napon belül nem hagyja jóvá, a  korábbi üzemeltető a  határidő lejártát követő 15  napon belül a  változást 
alátámasztó dokumentumok csatolása mellett erről a tényről a Hatóságot értesíti.
(3) A  regisztrációt a  4.  melléklet 3.  pont 2., 3., 8–10. sorában meghatározott regisztrált vállalkozások tevékenységi 
kategória szerinti tevékenység megkezdését megelőző 8 napon belül kell kezdeményezni az adatbázisban.”

9. §  A 14/2015. Korm. rendelet 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B. § Az Éhvt. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos gyártó, 
ártalmatlanító, regeneráló tevékenységet végző vállalkozás legkésőbb 8 nappal a  tevékenysége megkezdése előtt 
az  adatbázison keresztül benyújtja a  tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát a  regisztráció 
Hatóság általi jóváhagyása érdekében.”

10. §  A 14/2015. Korm. rendelet 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/E.  § (1) A  képesített vállalkozás adott kategóriához kapcsolódó, klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet nem 
folytathat, ha a  vállalkozás nem felel meg az  5/D.  § szerinti követelményeknek. Amennyiben az  5/D.  § szerinti 
követelményeket a képesített vállalkozás 2 éven keresztül folyamatosan nem teljesíti, a Hatóság felhívja a képesített 
vállalkozást az 5/D. § szerinti követelmények teljesítésére vagy az érintett képesítési kategória törlésére vonatkozó 
kérelem benyújtására.
(2) A vállalkozás kérelmére a Hatóság a vállalkozás képesítési kategóriáját, regisztrált vállalkozási kategóriáját vagy 
regisztrációját törli.
(3) A vállalkozás képesítési kategóriájának, regisztrált vállalkozási kategóriájának vagy regisztrációjának (2) bekezdés 
szerinti adatbázisból való törlésére a kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől 
vagy július 1-jétől van lehetőség.
(4) A  vállalkozás a  (2)  bekezdés szerinti kérelmét a  kérelemmel érintett képesítési kategória vagy regisztrált 
vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódó vagy regisztrációjával összefüggő, 
– az adatbázisban teljesítendő – adatszolgáltatásai teljesítését követően nyújthatja be.

11. §  A 14/2015. Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A kötelezett
a) a  (2)  bekezdés alapján az  F-ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazásokat az  517/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke, valamint a 2015/2068/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
forgalomba-hozatali címkével;
b) a  (3) és (4)  bekezdés alapján az  5.  § (2a)  bekezdése szerint regisztrációköteles alkalmazást az  adatbázisból 
generált (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével;
c) az  (5)  bekezdés alapján az  F-ÜHG közeget tartalmazó tartályt a  tartály tartalmának megjelölésére szolgáló 
címkével
látja el.
(2) Az  Európai Unió területén első alkalommal Magyarország területére importált vagy ott forgalomba hozott, 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk (1) és (2)  bekezdésében rögzített F-ÜHG-t 
tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működő alkalmazásokat a  gyártó vagy importőr a  forgalomba helyezés 
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előtt a  12.  cikk (3) és (4)  bekezdésében és a  Bizottság (EU) 2015/2068 végrehajtási rendeletében meghatározott 
adattartalommal rendelkező forgalomba-hozatali címkével látja el.
(3) A  (6)  bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az  5.  § (2a)  bekezdés szerint 
regisztrációköteles alkalmazást az üzemeltető regisztrálja, és az alkalmazás műszaki adatait a képesített vállalkozás 
rögzítse az adatbázisban.
(4) A képesített vállalkozás jól látható helyen a (6) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével ellátja
a) a forgalomba helyezett, újonnan telepített alkalmazásokat telepítéskor, de legkésőbb a beüzemeléskor,
b) a már korábban telepített, működő alkalmazásokat az első szervizelés, az első karbantartás vagy az első kötelező 
szivárgásvizsgálat alkalmával.
(5) A  képesített vállalkozás az  F-ÜHG közeget tartalmazó tartály használatakor az (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
címkét használja, amelyen feltünteti az  F-ÜHG közeget tartalmazó tartályban lévő F-ÜHG közeg fajtáját és típusát 
(gyári új, regenerált, lefejtett).
(6) A telepítési hatósági címkén feltünteti
a) a  klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazások megnevezését, típusát, MR szektorba tartozó 
alkalmazás esetén az alvázszámot,
b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét,
c) a klímagáz megnevezését,
d) az  alkalmazásban lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, továbbá a  klímagáz 
globális felmelegedési potenciálját, ózonbontó képességét,
e) azt a tényt, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelésre került-e,
f ) azt, hogy a klímagázt tartalmazó alkalmazás hermetikusan zárt-e,
g) elektromos kapcsolóberendezés esetén arra vonatkozó adatot, hogy az  igazolt szivárgás mértéke 
a  gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb-e, mint 0,1%, továbbá, hogy az  elektromos 
kapcsolóberendezés a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel van-e felszerelve.”

12. §  A 14/2015. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § Magyarország területén F-ÜHG-t csak a  4.  melléklet szerint meghatározott jogosultsággal rendelkező 
vállalkozások vásárolhatnak vagy értékesíthetnek.”

13. §  A 14/2015. Korm. rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikke szerinti berendezés üzemeltetője 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a  szivárgásészlelő 
rendszer telepítéséről, üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A  szivárgásészlelő telepítésének 
tényét a  szivárgásészlelő rendszer ellenőrzését végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja rögzíti 
az adatbázisban.
(3) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazás szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet szerinti kategóriának megfelelően 
képesített természetes személy végezheti, képesített vállalkozás alkalmazottjaként. A  szivárgásvizsgálat 
érvényességi ideje az alkalmazás szivárgásvizsgálata elvégzésének időpontjában fennálló műszaki adatokon alapul.”

14. §  A 14/2015. Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) Az  üzemeltető a  17.  §-ban rögzített tevékenység végzése esetében nyilvántartási kötelezettségét 
a  Hatóság adatbázisába való üzemeltetői és hűtőköri regisztrációval, valamint a  hűtőkörhöz képesített vállalkozás 
hozzárendelésével teljesíti. Az üzemeltető ellenőrzi a fenti dokumentumok vezetését.
(2) A képesített vállalkozás képesített alkalmazottja az adatbázisban az elektronikus jegyzőkönyv kitöltésével rögzíti 
az üzemeltető alkalmazásán végzett vagy azt érintő, képesítést igénylő tevékenységet. A tevékenység akkor minősül 
elvégzettnek, amikor az elektronikus jegyzőkönyvet az adatbázisban rögzítik.
(3) A szivárgásvizsgálatot a szivárgásvizsgálat érvényességi idején belül kell elvégezni.
(4) A  szivárgásészlelő rendszerek megfelelő működésének ellenőrzését annak érvényességi idején belül kell 
elvégezni.
(5) A  képesített és a  regisztrált vállalkozás nyilvántartást vezet a  vásárolt, felhasznált, értékesített, visszanyert, 
újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított F-ÜHG típusonkénti és fajtánkénti mennyiségéről, amely adatokat 
az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén is feltölti a változástól számított 8 napon belül.
(6) Az  F-ÜHG közeget tartalmazó és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazást kereskedelmi célú 
felhasználás keretében értékesítő képesített vagy regisztrált vállalkozás az  adatbázis helyszíni hűtőköri szerelést 
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igénylő előtöltött berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a  gyártást, vásárlást vagy értékesítést követő 
8  napon belül rögzíti a  gyártott, vásárolt, eladott alkalmazás típusonkénti mennyiségét, az  alkalmazásban lévő 
F-ÜHG közeg fajtáját és mennyiségét, a  vásárlásra jogosult adatait, valamint a  22.  § szerinti telepítési tanúsítvány 
egyedi azonosítóját.
(7) Azon képesített vállalkozások és alkalmazott képesített természetes személyek részére, amelyek honvédségi 
alkalmazásokat érintő, F-ÜHG-kal kapcsolatos, e  rendeletben és az  517/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben rögzített tevékenységeket végeznek, az  adott alkalmazás erre feljogosított képviselője 
tevékenységenként „Felmentvény”-t állít ki.
(8) A  felmentvénynek tartalmaznia kell a  Hatóság adatbázisába való, az  adott alkalmazáshoz kapcsolódó 
regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést. Ez  a  felmentvény azonban nem 
mentesíti a  honvédségi alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól. Kizárólag eseti jellegű felmentvény adható.”

15. §  A 14/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a következő i)–j) ponttal egészül ki:
(Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint F-ÜHG-t, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek az 517/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat betartani, 
különösen)
„i) az  újonnan üzembe helyezett berendezéseken beüzemelésük után azonnal elvégezni a  szivárgásvizsgálatot 
az 1516/2007/EK bizottsági rendelet alapján,
j) ellenőriztetni a  képesített vállalkozás képesített alkalmazottja által a  szivárgásészlelő rendszer megfelelő 
működését, a szivárgásészlelő rendszer telepítését követően.”

16. §  A 14/2015. Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) Minden értékesítésre jogosult vállalkozás kizárólag telepítési tanúsítvány birtokában értékesíthet 
a  telepíttető számára nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő 
alkalmazást.
(2) A telepítési tanúsítvány tartalmazza
a) a telepíttető nevét,
b) a telepítés pontos helyszínét,
c) az adatbázisból generált egyedi azonosítót,
d) a  telepíttető – gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, egyéni cég, egyéb szerv vagy szervezet esetén 
cégszerű – aláírását,
e) az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát,
f ) a telepíttető nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdés szerinti alkalmazást arra képesítéssel rendelkező vállalkozás 
képesített alkalmazottjával fogja telepíttetni.
(3) Az értékesítésre jogosult vállalkozás az értékesítéskor rögzíti az értékesített alkalmazás típusát és darabszámát. 
Az értékesítésre jogosult vállalkozás a 19. § (6) bekezdésében foglalt adatrögzítési kötelezettsége mellett a telepítési 
tanúsítványt az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrzi, és azt a Hatóság felhívására bemutatja, kérésére 
átadja.”

17. §  A 14/2015. Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság mértéke az 1. mellékletben és 
a 24. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság 
mértékének 150%-a.”

18. §  A 14/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a gyártó vagy importőr a tárgyévre érvényesen forgalomba hozható fluorozott szénhidrogén-mennyiségre 
vonatkozó, az  Európai Bizottság által kiosztott forgalomba-hozatali kvóta nélkül vagy az  adott kvótamennyiséget 
túllépve kéri a fluorozott szénhidrogének vagy az azokat tartalmazó berendezések, termékek tekintetében az Uniós 
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabad forgalomba 
bocsátásra vonatkozó vámeljárás elvégzését, azt az illetékes vámszerv visszautasítja.”
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19. §  A 14/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Természetes személy az  alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó és azzal üzemelő alkalmazások esetében kizárólag 
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti, valamint a 4. melléklet 
szerinti képesítéssel, az  adatbázisban való regisztrációt követően, a  4.  melléklet szerinti képesítésének megfelelő 
kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:
a) alkalmazások telepítése, beüzemelése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,
b) alkalmazások szivárgásvizsgálata,
c) az F-ÜHG visszanyerése,
d) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, 
regenerálása, ártalmatlanítása esetén.”

20. §  A 14/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HR és az  MR szektorban, az  elektromos kapcsolóberendezések, valamint a  szerves Rankine-ciklus 
alkalmazások esetében a  szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert az  Éhvt. 
alapján kiadott rendeletében az  energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg, különös tekintettel 
az alábbiakra:
a) a Bizottság (EU) 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére;
b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikkére;
c) a Bizottság (EU) 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére;
d) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikkére.”

21. §  A 14/2015. Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § (1) Az  ORLA-ra, ORLA-t tartalmazó vagy azzal működő alkalmazásokra, ezen alkalmazások üzemeltetőire, 
valamint az  ORLA-val kapcsolatos tevékenységet végző képesített vállalkozásokra az  1005/2009/EK parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezéseket az  e  rendeletben meghatározottakkal együtt kell alkalmazni 
azzal, hogy az  ORLA-k esetében az  Éghajlat-változási Kormányközi Testület által elfogadott, negyedik értékelő 
jelentésben szereplő globális felmelegedési potenciál értékeket kell figyelembe venni.
(2) ORLA, ORLA-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működtetett alkalmazások – az 1005/2009/EK parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott kivételekkel – nem hozhatók kereskedelmi forgalomba.
(3) Az  ORLA közeg klímavédelmi szempontból történő biztonságos visszanyerése és kezelése során 
a 2. mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.
(4) Az  ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű alkalmazások üzemeltetői, üzemeltető hiányában a  tulajdonosai 
az  5.  §-ban meghatározottak szerint regisztrációs kötelezettségüknek eleget tesznek, és az  alkalmazásokat 
az adatbázisba rögzítik.
(5) Az  ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű már telepített és üzemelő alkalmazások, valamint az  ORLA-t 
tartalmazó alkalmazások címkézése a 7. §-ban meghatározottak szerint történik.
(6) Az  üzemeltető, üzemeltető hiányában a  tulajdonos az  (5)  bekezdés szerinti alkalmazások kötelező 
szivárgásvizsgálatának a  17.  § (3)  bekezdésében és az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23.  cikkében 
foglaltak szerint tesz eleget.
(7) Az ORLA kezelését és az ORLA-val üzemelő alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységeket kizárólag a 4. melléklet 
szerinti képesítéssel rendelkező természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.
(8) Az  üzemeltetők, üzemeltető hiányában a  tulajdonosok ORLA adatszolgáltatási és jelentéstételi 
kötelezettségeiket a  19.  § (1)  bekezdése, a  képesített vállalkozások a  19.  § (2)–(6)  bekezdése, valamint  
az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint teljesítik.
(9) Magyarország területén az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott ORLA-val 
kapcsolatos tevékenység kizárólag az  e  rendelet 4.  mellékletében és az  Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott képesítési feltételek és követelményrendszer teljesítésével végezhető.
(10) Az  1005/2009/EK rendelet 26.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontjában található tagállami jelentéstételi 
kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a honvédelemért felelős miniszter, 
a  BM OKF és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével, valamint gondoskodik a  jelentésnek a  Hatóság 
részére történő megküldéséről.
(11) Az  1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az  ORLA gyártói és importőrei számára 
az  Európai Bizottság által kiadott engedélyt a  gyártó és az  importőr a  szállítást megelőző nyolc  napon belül 
az illetékes vámszervnek és a Hatóságnak megküldi, és tájékoztatja a szállítás időpontjáról.”
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22. §  A 14/2015. Korm. rendelet 33. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„k) a Bizottság (EU) 2016/879 végrehajtási rendelete (2016. június 2.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján a  fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 
megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az  e  nyilatkozatnak a  független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról.”

23. §  A 14/2015. Korm. rendelet
 1. 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „pontjában” szövegrész helyébe a „pontjában és II. mellékletében” szöveg,
 2. 2.  § (1)  bekezdés 16. és 17.  pontjában a  „szivárgásellenőrzési és visszanyerési” szövegrészek helyébe 

a „szivárgásellenőrzési, visszanyerési és klímagáz-kezelési” szöveg,
 3. 2. § (1) bekezdésének 21. pontjában a „berendezéseket” szövegrész helyébe az „alkalmazásokat” szöveg,
 4. 3. § (1) bekezdésében az „a (2)–(4)” szövegrész helyébe az „a (2)–(4) és a (7)–(10)” szöveg,
 5. 3. § (4) bekezdésében az „ellenőrizni kell” szövegrész helyébe az „az illetékes közlekedési hatóság ellenőrzi” 

szöveg,
 6. 3. § (5) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(4) és (7)” szöveg,
 7. 4. alcím címében a „Hatóság feladatai” szövegrész helyébe a „hatóságok feladatai” szöveg,
 8. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „berendezéseket” szövegrész helyébe az „alkalmazásokat” szöveg,
 9. 5. § (2) bekezdés d) pontjában a „szivárgásvizsgálatra” szövegrész helyébe a „regisztrációra” szöveg,
10. 5/D.  §-ában az  „érvényes képesítéssel” szövegrész helyébe az  „adott kategóriára vonatkozó tevékenységi 

jogosultsággal” szöveg,
11. 7. alcím címében a „termékek és berendezések” szövegrész helyébe az „alkalmazások” szöveg,
12. 26. § (2) bekezdésében a „berendezések” szövegrész helyébe az „alkalmazás” szöveg,
13. 1. melléklet I. pont 5. alpontjában az „esetén esetében” szövegrész helyébe az „esetén” szöveg,
14. 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a „9. § (1) és (2) bekezdésében” szöveg helyébe a „9. §-ban” szöveg,
15. 1. melléklet I. pont 13. alpontjában az „(1)–(5)” szövegrész helyébe az „(1)–(4)” szöveg,
16. 1. melléklet I. pont 14. alpontjában a „(6)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
17. 1. melléklet II. pont 1. és 2. alpontjában a „forint/kg” szövegrész helyébe a „forint/tCO2 egyenérték” szöveg,
18. 1. melléklet II. pont 3. alpontjában az „1kg” szövegrész helyébe a „megkezdett 1t CO2 egyenérték” szöveg,
19. 1. melléklet II. pont 8. alpontjában a „(10)” szövegrész helyébe a „(8)” szöveg,
20. 1. melléklet II. pont 10. alpontjában az „1kg mennyiség” szövegrész helyébe a „megkezdett 1t CO2 egyenérték” 

szöveg,
21. 4.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében a „Klímagáz ártalmatlanítása” szövegrész helyébe 

a  „Klímagáz ártalmatlanításra történő átvétele és ártalmatlanítása” szöveg, B:7 mezőjében a  „Klímagáz 
regenerálása” szövegrész helyébe a „Klímagáz regenerálásra történő átvétele és regenerálása” szöveg

lép.

24. §  Hatályát veszti a 14/2015. Korm. rendelet
a) 4. § (4) bekezdés d) pontjában a „biztonsági, műszaki szabályzatok,” szövegrész,
b) 5/A.  § (5)  bekezdésében az  „a képesítési kérelmében meghatározott képesítési kategóriának megfelelő” 

szövegrész,
c) 24. § (2) bekezdése,
d) 1. melléklet II. pont 9. alpontjában az „a 18. § (4) bekezdésben” szövegrész,
e) 2. melléklet 3. pontja, valamint
f ) 3. melléklet 2–4. pontja.

25. §  A 14/2015. Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

26. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
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27. §  E rendelet 2. alcíme
a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 

Parlament és Tanács által elfogadott, 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet,
b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 

tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a  hűtőkamionok 
és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a  természetes 
személyek képesítésére, valamint a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött 
hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a  vállalatok képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2015. november 17-i 
(EU) 2015/2067 bizottsági rendelet,

c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról szóló, 
2015. november 17-i (EU) 2015/2068 bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Európai Parlament és a  Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az  egyes fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános 
szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról szóló, 2007. december 19-i 1516/2007/EK bizottsági 
rendelet,

e) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint

f ) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, 
légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az  e  nyilatkozatnak 
a független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2016. június 2-i 
(EU) 2016/879 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 24/2019. (II. 27.) Korm. rendelethez

 1. A 14/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (2)  bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál 
a következőket kell figyelembe venni:]
„1. Az  új telepítésű vagy javított hűtőköröket vagy azok egy részét csak sikeres tömörségi nyomáspróbát és 
a  szakszerű vákuumozást követően szabad először F-ÜHG közeggel feltölteni, majd minden potenciális szivárgási 
pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.
2. Szivárgásvizsgálati gyakoriságot érintő beavatkozással egyidejűleg szivárgásvizsgálat elvégzése kötelező.”

 2. A  14/2015. Korm. rendelet 2.  melléklet nyitó szövegrészében az „Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 4.  cikk (2)  bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál a  következőket kell figyelembe venni:” 
szövegrész helyébe az „Az alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:” szöveg lép.
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A Kormány 25/2019. (II. 27.) Korm. rendelete
a Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest, XIV. kerület belterület 
29772/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti és a Budapest, 
XIV. kerület belterület 29772/13 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az  1146 Budapest, Pálma utca 4. 
szám alatti ingatlanok rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
b) a  Beruházás megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a  telekalakítási eljárások véglegessé 

válását követően kialakított ingatlanokat érintik, valamint
c) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 25/2019. (II. 27.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. bányahatósági engedélyezési eljárások,
13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
15. közegészségügyi hatósági eljárások,
16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások,
17. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
18. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2019. (II. 27.) MvM rendelete 
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel 
összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. 
(III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) 
módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb 
módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. 
hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(5) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.
(6) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.
(7) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a  Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról 
szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.
(8) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.
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(9) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a  Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes 
programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról 
szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) MvM rendelethez
  

      
  

 

 

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 10b. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név 

Alcím- 
név 

Jogcím- 
csoport 

név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

„10b. 359151       30/1/11/2 
Kulcs- 

fontosságú 
budapesti 

közlekedési 
beruházások 
előkészítése 

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi 
projektek engedélyes terv szintig történő 

előkészítéséhez: 
a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros 
vasútállomások között háromvágányú 

kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros 
elővárosi megállók kialakítása, és a Déli 

összekötő vasúti Duna- 
híd átépítése; 

b) Budapest-Ferencváros–Kelebia 
vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója; 

c) Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 
építése;  

d) a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az 
egységes fővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózatba való integrálása; 

e) a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba 
integrálása; 

f) a Földalatti rekonstrukciója és 
járműbeszerzés; 

g) Budapest Főváros településszerkezeti 
tervében a Pók utca és a Váci út között 

megépítendő új dunai átkelő (Aquincum híd) 
előkészítése; 

h) továbbá minden olyan projekt 
megvalósítása, amelyet a Kormány 

döntésével kulcsfontosságú budapesti 
közlekedési beruházásnak nyilvánít. 

Az előirányzat terhére támogatás már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.; MÁV 
Magyar 

Államvasutak Zrt.; 
Budapest Főváros 
Önkormányzata; 
BKK Budapesti 

Közlekedési 
Központ 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság; 

KKBK NZrt. 

Pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel 

vagy támogatói   
okirattal 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

vagy 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 

alapján,  
a költség-

vetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–” 
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25c. sorral egészül ki: 

  
 (ÁHT 

azonosító 
Cím- 
név 

Alcím- 
név 

Jogcím- 
csoport 

név 

Jogcím- 
név 

Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító szerv Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„25c. 378517    30/1/41/2 
Magyar Falu 
program 
alprogramjainak 
támogatása 

Az előirányzat a 
Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló 
egyes 
programelemekkel 
összefüggő 
intézkedések 
végrehajtásáról, 
valamint azok 2019. 
évben szükséges 
támogatásáról szóló 
1669/2018. (XII. 10.) 
Korm. határozat  
1. pontjában 
meghatározott célokra 
használható fel. 

helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzatok 
társulásai, 
egyházak, 
egyházi jogi 
személy, 
központi 
költségvetési 
szerv 

pályázati 
döntés alapján 
támogatói 
okirattal, vagy 
pályázati 
rendszeren 
kívül, 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
időarányos vagy 
teljesítmény-  
arányos 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 

előirányzat-
átcsoportosítással 

a kötele-
zettség-  
vállalási 

dokumentum- 
ban meg-  

határozottak 
szerint 

Az Ávr.  
84. §  

(2) bekez-
dése 

alapján  
a költség-

vetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül. 

–  
Igénybe vehető 

–” 
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Az emberi erőforrások minisztere 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 4. és 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 6. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, ezen 
belül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. § l) pont lb) alpontja szerinti esetkezeléssel, valamint más személy, illetve szervezet 
által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.”

2. §  Az Nmr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az esetnaplót a miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában kell vezetni.”

3. §  Az Nmr. 25. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy a  szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
intézménnyel nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban.
(5) Az  óvodai és iskolai szociális segítő a  szolgáltatásnyújtás helye szerinti intézményben a  tevékenysége során 
a  gyermekek, tanulók felügyeletéről az  egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt maga 
gondoskodik.
(6) Az  óvodai és iskolai szociális segítőnek a  foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell 
végeznie az  óvodai és iskolai szociális segítő képzést. Nem kell elvégezni az  óvodai és iskolai szociális segítő 
képzést azon személyeknek, akik részt vettek az  EFOP-3.8.2-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztés” elnevezésű, 
európai uniós finanszírozású projekt keretében szervezett képzésben, vagy akik iskolai szociális munka szakirányú 
végzettséggel rendelkeznek.”

4. §  Az Nmr. 26. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A család- és gyermekjóléti központ az óvodai és iskolai szociális segítő részére a köznevelési intézménybe szóló 
megbízólevelet állít ki.
(2b) A  köznevelési intézmény az  óvodai és iskolai szociális segítő személye kapcsán kifogással élhet a  család- 
és gyermekjóléti központ vezetőjénél. A  kifogással kapcsolatos részletes eljárásrendet az  együttműködési 
megállapodás tartalmazza.”

5. §  Az Nmr. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha
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a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 
látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 
gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
c) egy speciális bölcsődei csoportban három–hat sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra 
jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek
nevelhető, gondozható.”

6. §  Az Nmr. a 155/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az elhanyagolt és bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját 
végző szolgáltatás
155/B. § (1) A szakszolgálat a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást a szakmai programjában meghatározott 
szakmai egység működtetésével biztosítja, amelynek feladata az  elhanyagolt és bántalmazott, különösen 
a  szexuálisan bántalmazott gyermek áldozatok (a továbbiakban ezen alcímben együtt: bántalmazott gyermekek) 
vizsgálata és terápiája, valamint – hivatalos szerv megkeresése alapján – meghallgatása.
(2) A  bántalmazott gyermekek vizsgálatát és meghallgatását pszichológus vagy pszichiáter végzettségű személy, 
terápiáját klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter végzettségű személy, valamint a  vizsgálatot, terápiát 
és meghallgatást előkészítő tevékenységet szociális munkás végzettségű személy látja el. A  szakemberek 
tevékenységének végzéséhez szükséges feltételeket a szakszolgálat biztosítja.
(3) A  bántalmazott gyermekek vizsgálatával, terápiájával és meghallgatásával kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében a szakszolgálat
a) önálló munkakört hozhat létre,
b) a  feladatellátással megbízhatja az  általa más munkakörben foglalkoztatott személyt a  munkaköri feladatainak 
ellátásán túl, vagy
c) a feladatellátásra külső szakembereket kérhet fel.
(4) A  bántalmazott gyermekek vizsgálatát, terápiáját és meghallgatását biztonságos, nyugodt, a  gyermek életkori 
sajátosságaira és személyiségállapotára figyelemmel lévő, a bizalmi kapcsolat kialakítására alkalmas környezetben 
kell nyújtani.
(5) A  szakszolgálat a  bántalmazott gyermekek vizsgálatára, terápiájára és meghallgatására irányuló szolgáltatását 
térítésmentesen nyújtja.”

7. §  Az Nmr. a következő 179. és 180. §-sal egészül ki:
„179.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) 
EMMI  rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor foglalkoztatásban álló óvodai és iskolai szociális 
segítőnek az óvodai és iskolai szociális segítő képzést 2021. január 1-jéig kell elvégeznie.
180. §  A gyermekotthonban a Módr1. hatálybalépésekor gyógypedagógus munkakörben foglalkoztatott személyt 
foglalkoztatásának időtartama alatt szakképzettnek kell tekinteni, ha végzettsége a  Módr1. hatálybalépését 
megelőző napon hatályos 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 2.  pontjában a  gyógypedagógus 
munkakörre előírt képesítési előírásoknak megfelel.”

8. § (1) Az Nmr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Nmr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. §  Az Nmr.
a) 3.  § (7)  bekezdésében a  „Gyvt. 15.  §-ának (8)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Gyvt. 10/A.  § 

(1) bekezdésében” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „64.” szövegrész helyébe a „64. és 64/A.” szöveg,
c) 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „zárható le” szövegrész helyébe a  „zárható le, és esetkezelés 

szükséges” szöveg,
d) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „7. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,
e) 49.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és 51/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „öt gyermek” szövegrész helyébe 

a „hat gyermek” szöveg,
f ) 51/F. § (2) bekezdés a) pontjában a „három gyermek” szövegrész helyébe a „négy gyermek” szöveg
lép.
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10. §  Hatályát veszti az Nmr.
a) 26.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy 

megnevezését, valamint” szövegrész,
b) 7. számú melléklete.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

11. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
(a továbbiakban: Ir.) 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Demens személyek ellátása esetén az  igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani a  pszichiáter, 
neurológus vagy geriáter szakorvos által kiállított,
a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet igazoló,
b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító
szakvéleményt.”

12. §  Az Ir. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § A  demencia kórkép 21.  § (5)  bekezdése szerinti igazolására az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően más szerv 
vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

13. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igénybevételi naplót a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati 
Portálon közzétett formában kell vezetni.”

14. §  Az R. a következő 30. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Szociális diagnózis
30. § (1) A szociális diagnózist a szociális diagnózist készítő esetmenedzser a (2) bekezdés szerinti adattartalommal, 
a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e  célra rendszeresített, Szociális Ágazati Portálon közzétett 
adatlapon készíti el.
(2) A szociális diagnózis az egyén
a) személyi állapotára és családi kapcsolataira,
b) lakhatási körülményeire,
c) egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára,
d) mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
e) kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
f ) munkaerőpiaci státuszára,
g) krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére,
h) támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékére és
i) számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására
vonatkozó adatokat tartalmazza.
(3) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során
a) az  igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy hiányának, valamint 
jogosultságának megállapítása,
b) a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása,
c) az  igénylő tájékoztatása a  számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség esetén 
segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.
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(4) A  szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a  járás területén elérhető szociális szolgáltatások, 
gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és 
a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása.
(5) A  szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, amely során a  szociális diagnózist készítő 
esetmenedzser az ellátást igénylőt bevonja a diagnózis készítésébe.
(6) A szociális diagnózis elkészítésébe az ellátást igénylő hozzájárulásával más szakember is bevonható.
(7) A  személyes interjú felvétele során az  esetmenedzser döntése alapján több személyes találkozásra is sor 
kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 munkanapon belül kell elkészíteni. Az ellátást igénylő 
krízishelyzete esetén a szolgáltatás a szociális diagnózis elkészítése előtt is igénybe vehető.
(8) A szociális diagnózist a szociális diagnózist készítő esetmenedzser és a szolgáltatást igénylő személy aláírja.
(9) A szociális diagnózis az aláírás időpontjától számított hat hónapig használható fel az Szt. 64/A. § (3) bekezdése 
szerint szolgáltatás igénylésére.
(10) A szociális diagnózist készítő esetmenedzsernek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül el 
kell végeznie a szociális diagnózist készítő esetmenedzseri képzést. Nem kell elvégezni a szociális diagnózist készítő 
esetmenedzseri képzést azon személyeknek, akik részt vettek az EFOP-3.8.2-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztés” 
elnevezésű, európai uniós finanszírozású projekt keretében szervezett képzésben.”

15. §  Az R. 39/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/I. § (1) A közösségi ellátásban alkalmazott személynek – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a  foglalkoztatás 
kezdő időpontjától rendelkeznie kell a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a  Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal vagy a  Főigazgatóság által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés 
tanúsítványával.
(2) A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés elvégzése alól
a) mentesül a pszichiáter, pszichoterapeuta vagy klinikai szakpszichológus végzettségű személy,
b) felmentés adható, ha a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 
azt két éven belül elvégzi.
(3) A  közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a  Főigazgatósághoz kell 
benyújtani.”

16. §  Az R. a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A.  § Ha a  fenntartó vis maior helyzetben az  ellátás céljára korábban általa nem használt épületet, épületrészt 
von be, ezen épületre, épületrészre legfeljebb hat hónapig nem kell alkalmazni a  41.  § (2)  bekezdés d), f ) és 
g) pontjában, a 41. § (4) bekezdés a) pontjában és a 42. § (2) bekezdésében foglaltakat.”

17. §  Az R. 110/L. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni foglalkoztatási terv tartalmazza)
„b) fejlesztési jogviszony esetében az Szt. 99/C. § (4) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat,”

18. §  Az R. 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kiváltási terveket elkészítésüket követően meg kell küldeni a  Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. részére.”

19. §  Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

20. §  Az R.
a) 20. § (2) bekezdés c) pontjában a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,
b) 39/L.  § (1a)  bekezdésében a  „bekezdésében foglaltak mellett” szövegrész helyébe a  „bekezdés a)–c) és 

e) pontjában foglalt, valamint” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R.
a) 104/B. § (1) bekezdésében az „ötéves időtartamra” szövegrész,
b) 4. számú melléklete.
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4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

22. § (1) Az  egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazási köre)
„b) a támogató szolgálat,”
[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

 (2) A Kr. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazási köre)
„d) a közösségi pszichiátriai ellátás,”
[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

 (3) A Kr. 1. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazási köre)
„f ) az óvodai és iskolai szociális segítő,
g) a szociális diagnózist készítő esetmenedzser”
[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

23. §  A Kr. 2. § (3) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(A Főigazgatóság a  képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is 
megbízhat, amely)
„a) az oktatási programban szerepel,”

24. §  A Kr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  képzésen az  vehet részt, aki az  1.  §-ban meghatározott szakterületen a  személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, 
illetve a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt képesítési előírásokat 
egyebekben teljesíti.”

25. §  A Kr. 12. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím és rendelkezés lép:
„A támogató szolgálat képzés
12.  § (1) A  támogató szolgálat képzés felkészíti a  képzésen részt vevő személyt a  személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
39/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(2) A képzés kötelező óraszáma segítő munkakör esetén 80 óra, ebből
a) 16 óra elméleti oktatás,
b) 64 óra gyakorlati oktatás.
(3) A képzés kötelező óraszáma gondozó, illetve terápiás munkatárs esetén 160 óra, ebből
a) 60 óra elméleti oktatás,
b) 100 óra gyakorlati oktatás.”

26. §  A Kr. 16. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím és rendelkezés lép:
„A közösségi pszichiátriai ellátás képzés
16. § (1) A közösségi pszichiátriai ellátás képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
39/F. § (2) bekezdésében, 39/G. § (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 185 óra, ebből
a) 140 óra elméleti oktatás,
b) 45 óra gyakorlati oktatás.”

27. §  A Kr. a 17/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Az óvodai és iskolai szociális segítő képzés”
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28. §  A Kr. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A.  § (1) Az  óvodai és iskolai szociális segítő képzés felkészíti a  képzésen részt vevő személyt a  személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. és 26.  §-ában foglalt óvodai és iskolai szociális 
segítéshez kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére.
(2) A képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből
a) 27 óra elméleti oktatás,
b) 63 óra gyakorlati oktatás.
(3) Felsőfokú szociális szakképzettséggel nem rendelkező személyeknek a (2) bekezdés szerinti óraszámon túl 30 óra 
kiegészítő képzésben kell részt venniük, amelyből 15 óra elméleti oktatás, 15 óra gyakorlati oktatás.”

29. §  A Kr. a következő 17/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés
17/B. § (1) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzés felkészíti a képzésen részt vevő személyt a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM rendelet 30. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 90 óra, ebből
a) 27 óra elméleti oktatás,
b) 63 óra gyakorlati oktatás.”

30. §  A Kr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019.  
(II. 27.) EMMI  rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  § b) és d)  pontját, valamint 12. és 16.  §-át 
a  Módr.  hatálybalépését követően indult képzésekre kell alkalmazni. A  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
támogató szolgálattal és közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzéseket eredményesen elvégző személyek 
számára a  tanúsítványt a „támogató szolgálat képzés” és a „közösségi pszichiátriai ellátás képzés” elvégzéséről kell 
kiállítani.”

31. §  A Kr.
a) 4. § (1) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a Szociális Ágazati Portálon 

közzétett” szöveg,
b) 4.  § (3)  bekezdésében a „2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe a „Szociális Ágazati Portálon 

közzétett” szöveg,
c) 10.  § (4)  bekezdésében a  „3. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe a  „Szociális Ágazati Portálon 

közzétett” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a Kr.
a) 13. és 14. §-a,
b) 1–3. számú melléklete.

5. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

33. §  A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Gr.) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:]
„a) a  demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakorvos 
szakvéleményével igazoltak;”
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34. §  A Gr. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A demencia kórkép 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolására az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően más szerv 
vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.”

6. Záró rendelkezések

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelethez

 1.  Az Nmr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátás  Munkakör/fő)

„Család- és gyermekjóléti központ intézményvezető
  
1 fő

4000 fő lakosságszámra (település / közös 
hivatalhoz tartozó települések) vetítve, vagy – ha 
ez magasabb létszámot eredményez – 
minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő

családsegítő  1 fő

7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 
3 fő azzal, hogy esetmenedzser esetében – ha 
ez magasabb létszámot eredményez – minden 
50 ellátott családra 1 fő

esetmenedzser/tanácsadó  1 fő

család- és gyermekjóléti központonként szociális diagnózist készítő esetmenedzser 1 fő

10 000 fő járási lakosságszámra vetítve szociális asszisztens (ajánlott létszám) 1 fő

1000 fő köznevelési intézményben
nyilvántartott gyermekre vetítve

óvodai és iskolai szociális segítő 1 fő

”

 2.  Az Nmr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 2/b) „Speciális gyermekotthon” pontjában, „A 2, 2/a) és 2/c) pont 
szerinti ellátásokban 40, illetve 48 gyermekre” pontjában, és 2/e) „Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő 
nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon” pontjában a  „pszichológus” szövegrész helyébe a  „pszichológus vagy 
pszichológiai tanácsadó” szöveg lép.

2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelethez

 1.  Az  Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím fejlécében a  „Vezetői beosztás” szövegrész helyébe 
az „Intézményi munkakör” szöveg lép.

 2.  Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 1/a. „Család- és gyermekjóléti központ” pontjában
a) az  „esetmenedzser” szövegrész helyébe az  „esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser” 

szöveg,
b) az esetmenedzser beosztás képesítéseiben a „pedagógiai előadó” szövegrész helyébe a „pedagógiai előadó, 

okleveles emberi erőforrás tanácsadó” szöveg,
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c) a  tanácsadó beosztás képesítéseiben az  „okleveles szociálpolitikus-közgazdász” szövegrész helyébe 
az „okleveles szociálpolitikus-közgazdász, okleveles emberi erőforrás tanácsadó” szöveg,

d) az  óvodai és iskolai szociális segítő beosztás képesítéseiben a  „pszichopedagógus” szövegrész 
helyébe a  „pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, 
óvodapedagógus, tanító” szöveg

lép.
 3.  Az  Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 1. „Nevelőszülői hálózat” pontjában a  nevelőszülői 

tanácsadó munkakör, 2. „Gyermekotthon” pontjában a nevelő munkakör, 3. „Területi gyermekvédelmi szakszolgálat” 
pontjában a  bizottsági családgondozó, az  örökbefogadási tanácsadó, a  gyermekvédelmi gyám, a  közvetítő 
és az  elhelyezési ügyintéző munkakörök képesítéseiben a  „pszichológus” szövegrész helyébe a  „pszichológus, 
viselkedéselemző” szöveg lép.

 4.  Az  Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 1. „Nevelőszülői hálózat” pontjában a  növendékügyi 
előadó munkakör és 2. „Gyermekotthon” pontjában a  növendékügyi előadó munkakör képesítéseiben 
a „személyügyi szervező” szövegrész helyébe a „személyügyi szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus 
szakképzettség” szöveg lép.

 5.  Az  Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 2. „Gyermekotthon” pontja a  pszichológus munkakört 
követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

(Ellátási forma  Intézményi munkakör  Képesítés)

(2. Gyermekotthon)

 (pszichológus
„pszichológiai tanácsadó

pszichológus, pszichiáter)
mentálhigiénés szakképzettség, 
viselkedéselemző”

 6.  Az  Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 2. „Gyermekotthon” pontjában a  gyógypedagógus 
munkakör képesítéseiben hatályát veszti a  „felsőfokú pedagógus szakképzettség, művészetterapeuta, 
szociálpedagógus” szövegrész.

3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 3. számú melléklet „intézményvezető” munkakörhöz tartozó Szakképzettségek és szakképesítések oszlopban
a) a „– diplomás ápoló” szövegrész helyébe a
 „– diplomás ápoló
 – egészségügyi tanár”,
b) a „– közgazdász alkalmazott közgazgazdaságtan alapképzési szakon
 – közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon” szövegrész helyébe a
 „– közgazdász”
szöveg lép.

 2.  Az R. 3. számú melléklet „terápiás munkatárs” munkakörhöz tartozó Szakképzettségek és szakképesítések oszlopban
a) a „– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns” szövegrész helyébe a
 „– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
 – gyógymasszőr”,
b) a „– klinikai lelkigondozó” szövegrész helyébe a
 „– klinikai lelkigondozó,
 – kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns”
szöveg lép.

 3.  Az R. 3. számú melléklet „szociális munkatárs” munkakörhöz tartozó Szakképzettségek és szakképesítések oszlopban 
a „– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns” szövegrész helyébe a
„– gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
– hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség”
szöveg lép.
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 4.  Az R. 3. számú melléklet „Kiegészítő szabály:” rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az  alábbi munkakörök betöltéséhez nincs felsőfokú képesítési elvárás, de a  munkakörhöz illeszkedő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető: gondozó, ápoló, segítő, asszisztens; az  alábbi munkakörök 
betöltéséhez nincs középfokú képesítési elvárás, de bármely középfokú végzettséggel és szakképzettséggel is 
betölthető: falugondnok, tanyagondnok.”

Az igazságügyi miniszter 3/2019. (II. 27.) IM rendelete
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 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 4. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában,
az 5. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § l) pontjában,
a 6. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § j) pontjában,
a 24.  §, a  27.  §, a  29.  §, a  31.  §, a  32.  §, valamint az  1–34.  melléklet tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 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) Az informatikai rendszert kell használni
a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
b) a szavazókörök kezeléséhez,
c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
d) a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,
e) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,
f ) a szavazóköri névjegyzék, a  külképviseleti névjegyzék, a  levélben szavazók névjegyzéke, valamint 

a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez,
g) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
h) a szavazóköri névjegyzékből történő – a Ve. 153. §-a szerinti – adatszolgáltatás elkészítéséhez,
i) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,
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j) a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,
k) az ajánlóívek előkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
l) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
m) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, 

szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
n) a szavazóköri névjegyzék, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a  külképviseleti névjegyzék, 

a  levélben szavazók jegyzéke, továbbá a  szavazóköri jegyzőkönyv és a  szavazás befejezéséről szóló 
jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a  nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés 
továbbításához,

o) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,
p) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
q) a levélben szavazás azonosító nyilatkozatainak ellenőrzéséhez,
r) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
s) a választási eredmény megállapításának támogatásához,
t) a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,
u) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő – a  Ve. 2.  § 

(4) bekezdése szerinti – tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

3. §  A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a hatáskörébe tartozó, a Ve. 293. § (1) bekezdése és 342. §-a szerinti 
szavazatszámlálást megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai eszközök és alkalmazások igénybevételével 
előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

4. §  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 szavazóköri névjegyzék zárásakor összesen,
c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,
d) a Ve. 279–281.  §-a szerint határidőben beérkezett szavazási iratok száma, a  Ve. 291.  §-a szerint érvényes 

szavazási iratok száma,
e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,
f ) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok 

száma,
g) az érvényes szavazatok száma listánként,
h) a megszerzett mandátumok száma listánként, valamint
i) a mandátumot szerzett jelöltek neve.

5. A szavazatszámláló bizottság feladatainak külön helyiségben történő ellátása

5. §  A Ve. 78.  §-a alapján kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a  szavazás lebonyolításával kapcsolatos 
feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben végzi, ha a  szavazás folyamatos 
lebonyolítása és legkésőbb 19.30 órára történő lezárása csak így biztosítható, és
a) helyiségenként legalább három választott szavazatszámláló bizottsági tag és egy jegyzőkönyvvezető 

folyamatos jelenléte, valamint
b) a  mozgóurna vagy mozgóurnák kiviteléhez szükséges számú további szavazatszámláló bizottsági tagok 

rendelkezésre állása
biztosított.
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6. A kormányhivatalok feladatai

6. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok (a  továbbiakban együtt: kormányhivatal) a  választási feladatok ellátása 
érdekében a területi választási iroda, illetve a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban együtt: TVI), az országgyűlési 
egyéni választókerületi iroda (a továbbiakban: OEVI), valamint a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője 
számára – megállapodás alapján – biztosítja
a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda 

tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint
b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének 

rendelkezése szerint.
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk, valamint
b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási
feladatok támogatása.

 (3) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – megállapodás alapján – rendelkezésre bocsátja
a) a járási és fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,
b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint
c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

 (4) A (3) bekezdésben foglaltak különösen a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira terjedhetnek ki.
 (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 kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
személy is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

II. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

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

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

8. § (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) szükség esetén előkészíti a  szavazatszámláló bizottság (a  továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak 

választását, az  informatikai rendszerben ellenőrzi választójogukat, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f ) és 
h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

e) fogadja az  SZSZB megbízott tagjának bejelentését, az  informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, 
valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f ) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

f ) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
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,
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l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
m) a választás kitűzése és a  szavazást megelőző 67. nap között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet a  szavazást megelőző 67. napot követően bírálja el; a  kérelmet úgy kell tekinteni, 
mintha azt a szavazást megelőző 66. napon nyújtották volna be,

n) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

o) 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

p) 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 bélyegzőlenyomattal hitelesíti, továbbá 
a  nyomtatásról és a  hitelesítésről, valamint a  szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az  informatikai rendszer 
útján tájékoztatja az NVI-t.

 (3) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: Vnyr.) 1. melléklet 1. pontjában meghatározott településen működő HVI
a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot a HVI-től átvevő választópolgárok jegyzékét, valamint
b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a  választópolgár nevét, születési 

idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a  személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján 
történő  – ellenőrzését és az  átvételnek a  jegyzéken történő igazolását követően átadja a  szavazási 
levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

9. § (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, 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) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) továbbítja az  SZSZB részére a  névjegyzék lezárását követően, a  szavazás napján 12.00 óráig 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,

c) a  jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a  jegyzőkönyv javítása érdekében, ha a b) pont 
szerinti feladat ellátása során adathiányt tapasztal a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során 
az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,
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d) átvételi elismervénnyel átveszi az  SZSZB-től a  szavazóurnákat, a  szavazóköri jegyzőkönyvet, valamint 
az egyéb választási iratokat és kellékeket,

e) a szavazóköri jegyzőkönyvet jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a  hibásan vagy hiányosan kitöltött 
jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a  jegyzőkönyv SZSZB általi javítását követően szükség esetén 
gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

f ) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az  informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés 
esetén – saját hatáskörben – gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

 (3) A Vnyr. 1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott településen működő HVI ellátja a  8.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott feladatokat.

9. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

10. §  A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a  szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának 

megtekinthetőségét,
c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát a  TVI vezetője által meghatározottak szerint továbbítja 

az OEVI-hez, a fővárosi kerületi HVI a Fővárosi Választási Irodához,
d) 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 befejezése után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

III. FEJEZET
KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

11. § (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

ea) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben – annak folyamatos felügyelete mellett – külön 
urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására,

eb) a postai úton a  KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az  ea)  pont szerinti 
urnába helyezi, és erről külön – a  postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – 
jegyzőkönyvet vesz fel,

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 borítékok számát jelenti az NVI-nek,
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 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 bélyegzőlenyomattal hitelesíti.
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 (3) A Vnyr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI
a) kinyomtatja és hitelesíti a  szavazási levélcsomagot a  külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, 

valamint
b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a  választópolgár nevét, születési 

idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a  személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján 
történő  – ellenőrzését és az  átvételnek a  jegyzéken történő igazolását követően átadja a  szavazási 
levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § (1) A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról tájékoztatja az NVI-t,
b) ellátja a 11. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokat,
c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,
d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,
e) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyv adatait továbbítja az NVI-hez,
f ) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,
g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv adatait haladéktalanul továbbítja az NVI-hez,
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 azonnal továbbítja az NVI-hez.
 (2) A  Vnyr. 1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI ellátja a  11.  § (3)  bekezdés 

b) pontjában meghatározott feladatokat.

12. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

13. §  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 befejezése után a választási iratokat megsemmisíti.

IV. FEJEZET
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

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

14. §  Az OEVI – a 8. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) kinyomtatja és hitelesíti a szavazási levélcsomagot az OEVI-től átvevő választópolgárok jegyzékét,
b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, legalább a  választópolgár nevét, születési 

idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó, a  személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján 
történő  – ellenőrzését és az  átvételnek a  jegyzéken történő igazolását követően átadja a  szavazási 
levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak,

c) gondoskodik az  informatikai rendszer működését akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, 
szükség szerint intézkedik a  vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről 
az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét.
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14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napján

15. §  Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellátja a 14. § b) pontjában meghatározott feladatokat,
b) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében

ba) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,
bb) 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,

bc) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,
c) 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.

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

16. §  A nem fővárosi OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) átveszi a HVI-től a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,
b) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak adattartalmát összeveti az  informatikai rendszerben tárolt 

adatokkal, és eltérés esetén
ba) a HVI útján gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról, vagy
bb) ha a  jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, arról a  HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja 

az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,
c) a b) pont szerinti ellenőrzés megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben,
d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez,
e) a levélben szavazók válaszborítékait tartalmazó csomagot az NVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja 

az NVI-hez.

V. FEJEZET
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

17. §  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,
c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az  illetékes 

OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

18. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) nyilvánosságra hozza a területi választási bizottság tagjainak, valamint a TVI vezetőjének nevét, továbbá 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.
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17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

19. §  A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 

a  vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, továbbá a  zavarokról, vészhelyzetekről 
tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

18. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

20. §  A TVI – a  Ve.-ben foglalt feladatain túl – fogadja a  szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, és azokat 
az NVI elnökének rendelkezése szerint továbbítja az NVI-hez.

VI. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

19. 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, a TVI-k és az OEVI-k vezetőinek oktatásáról,
c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a  szavazóköri névjegyzék, továbbá a Vnyr. 1. melléklet 1. pontjában 

meghatározott településen működő HVI, illetve KÜVI részére a  szavazási levélcsomagot a  HVI-től, illetve 
a KÜVI-től átvevő választópolgárok jegyzékének elérését,

d) a szavazás napját megelőző 67. napon a  szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok számára 
megküldi az értesítőt,

e) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét 
felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá 
a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

f ) átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja 
az  esetleges formai hiányosságokra, a  nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá 
az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja,

g) gondoskodik az  ajánlóívek előállításáról, és – átadás-átvételi jegyzőkönyvvel – átadja az  igénylő részére 
az ajánlóíveket,

h) átveszi az ajánlóíveket, a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, 
és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad 
ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) ellenőrzi, hogy a  jelölő szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a  Nemzeti 
Választási Bizottságnak (a  továbbiakban: NVB), ha a  jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le 
a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

j) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék 
alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ja) az ajánlóív eredeti-e,
jb) az ajánlóíven a gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
jc) az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára 

vonatkozóan – megegyeznek-e a központi névjegyzékben szereplő adataival,
jd) létezik-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan  – 

választópolgár az  adott személyi azonosítóval, illetve magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély számával,

je) egyeznek-e – az  ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – 
a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
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jf ) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 
volt-e az Európai Parlament tagjainak választásán,

jg) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,
k) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 

szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,
l) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a jelölő 

szervezet, a lista és a jelölt nyilvántartásba vételének állapotát az informatikai rendszerben rögzíti,
m) 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,

n) a Ve. 153–154.  §-a szerint, bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását 
követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja 
a jelölő szervezetnek,

o) az n) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,
p) előkészíti a listák sorrendjének sorsolását,
q) elvégzi a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,
r) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a  szavazási 

levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,
s) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
t) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése és 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelők, 

valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,
u) gondoskodik az  NVB megbízott tagjainak, valamint a  Ve. 245.  § (2)  bekezdése szerinti megfigyelők eskü-, 

illetve fogadalomtételéről,
v) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint 

az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
w) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a választási irodák vezetőinek nevét és a választási irodák hivatali 

helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
x) a választások hivatalos honlapján közzéteszi az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,
y) a jelöltek választójogát folyamatosan ellenőrzi, a  jelölt passzív választójogának megszűnéséről tájékoztatja 

az NVB-t, továbbá
z) 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.

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

22. §  Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) működteti a Választási Központot,
b) gondoskodik a választási információs rendszer működtetéséről,
c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,
d) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a  napközbeni részvételi jelentések és a  napközben 

történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,
e) 19.00 órát követően a  választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a  szavazáson 

megjelentek számára vonatkozó tájékoztató adatokat,
f ) azt követően, hogy a  szavazásra rendelkezésre álló időtartam az  Európai Unió valamennyi tagállamában 

lezárult, a  választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a  választás előzetes 
eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

g) fogadja a  KÜVI-től a  rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a  szavazás lezárásáról kiállított 
jegyzőkönyv informatikai rendszerben rögzített adatait, valamint a benyújtott kifogásokat,

h) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik 
a tartalékmegoldások alkalmazásáról,

i) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.
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21. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

23. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) a választások hivatalos honlapján 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 a  TVI-ktől a  szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait, valamint 

az OEVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,
d) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait beszkenneli, azok adattartalmát összeveti az  informatikai 

rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén a  HVI útján gondoskodik az  adatok informatikai rendszerben 
történő javításáról,

e) beszkenneli a  levélben szavazók szavazólapjait és a  külképviseleteken leadott szavazatokat, és informatikai 
alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását,

f ) a levélben szavazás eredményét és a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvek adatait 
rögzíti az informatikai rendszerben,

g) a szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a  b) és c)  pont szerinti 
szavazási iratok kivételével –, valamint a  b)  pont szerint, de határidőn túl beérkező szavazási iratokat 
a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja,

h) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,
i) a választás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,
j) előkészíti a megbízólevelek átadását,
k) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,
l) a választási iratokat – beleértve az ajánlóíveket – a szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a szavazást 

követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy befejezése után 
a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti, továbbá

m) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén 
az ügy befejezése után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak,

n) tájékoztatást ad az  erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az  adatai 
szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

 (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 Európai Parlament tagjainak választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–26. melléklet állapítja meg.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

26. §  A Vnyr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  NVI a  központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az  adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával 
kapcsolatos tudnivalókról
a) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat
aa) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás 
kivételével – megelőző év októberében,
ab) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri,
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b) a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő vagy az  Európai Unió területén kívüli 
lakóhellyel rendelkező választópolgárokat az Európai Parlament tagjai választása évének februárjában
tájékoztatja.”

27. §  A Vnyr. 3. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

28. §  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.) 4.  § 
h) pontjában a „polgármester- és főpolgármester-jelöltek” szövegrész helyébe a „jelöltek” szöveg lép.

29. §  Az Önk. vhr. 16. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

30. §  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 szóló 1/2018. 
(I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Ogy. vhr.) 23/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az időközi választáson az egy szavazókörös településen és az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben
a) az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok adatait is az 1. melléklet szerinti névjegyzéken, illetve a 2. melléklet 
szerinti jegyzéken kell feltüntetni,
b) a 25. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell használni.”

31. §  Az Ogy. vhr. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § Az országgyűlési képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–39. melléklet állapítja meg.”

32. § (1) Az Ogy. vhr.
a) 12. melléklete helyébe a 29. melléklet,
b) 13. melléklete helyébe a 30. melléklet
lép.

 (2) Az Ogy. vhr. a 31–34. melléklet szerinti 36–39. melléklettel egészül ki.

33. §  Hatályát veszti a  Vnyr. 6.  § (2c)  bekezdésében az  „az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint 
az országos népszavazáson” szövegrész.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
1. melléklet a … (…) IM rendelethez 

Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választásán 
 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

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

 

 A választópolgárok adatai Aláírás 

1. 

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

 

2. 

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

 

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

 

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

 

5. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

6. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

7. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

8. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

9. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

10. 

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

 

11. 

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

 

12. 

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

 

13. 

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

 

14. 

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

 

15. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg. 
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ÖSSZESÍTŐ LAP 
(A névjegyzék utolsó oldalán) 

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

 A 

 
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 

(aláírások száma a névjegyzéken) 
  

 +  
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)  
  

 =  

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:  E 
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2. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 2. melléklet a … (…) IM rendelethez 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az Európai Parlament tagjainak választásán 

 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS) 

(szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóhelyiség címe)* 
 

 A választópolgárok adatai Aláírás 

1. 

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

 

2. 

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

 

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

 

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

 

5. 

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

 

6. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

7. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

8. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

9. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

10. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

11. 

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

 

12. 

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

 

13. 

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

 

14. 

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

 

15. 

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

 

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg. 
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3. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 3. melléklet a … (…) IM rendelethez 
Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választásán 

 KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 1. oldal 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja) 
(KÜLKÉPVISELET) 

(szavazóhelyiség címe)* 
 A választópolgárok adatai Aláírás 

1. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

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

 

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

 

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

 

5. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

6. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

7. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

8. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

9. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

10. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

11. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

12. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

13. 

(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

14. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

15. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név) 
 
 

 

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

megjelent választópolgárok száma (aláírások száma a névjegyzéken)  SZ 

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 30. szám 695

4. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 4. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 
JEGYZÉK 

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja) 
(település) 

oldal 1 / … 
 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

2. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

3. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

4. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

5. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

6. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

7. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

8. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

9. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

10. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

11. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

12. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

13. 
(név); (személyi azonosító; személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
(születési név);  
(születési hely) (születési idő) 

 

 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 

……………………………… 
(név) 
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5. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 5. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán magyar 
állampolgár választópolgárok részére 

 
ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
 
 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

 
 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az európai parlamenti képviselők választásán 

a ..................................................... megye ..................................................... településen / 

Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: .............................................................................................................................. 
 
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes) 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
 
Miért fontos, hogy szavazzon? 
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban. 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az 
Európai Unió Parlamentjében. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.  
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KÉRELMEK 

 
MÁSHOL SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha máshol szeretne szavazni, mint ami ebben a levélben szerepel, át kell jelentkeznie. 
Magyarországon belül bárhova átjelentkezhet. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 22. 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem) 
A választáson akkor is szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik. 
Ehhez kérelmet kell benyújtania. A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 17. 16 óráig. 
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán szavazhat. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez (2019. május 17. 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be kell 

érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

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

Választási Iroda 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 

5. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán magyar 
állampolgár választópolgárok részére 

 
ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
 
 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

 
 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön szavazhat az európai parlamenti képviselők választásán 

a ..................................................... megye ..................................................... településen / 

Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: .............................................................................................................................. 
 
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6 és 19 óra között 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 

● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy 
  útlevél vagy 
  vezetői engedély (jogosítvány) 
 vagy 
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes) 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
 
Miért fontos, hogy szavazzon? 
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban. 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az 
Európai Unió Parlamentjében. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.  
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6. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 6. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán a nem 
magyar állampolgár választópolgárok részére 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön – korábban benyújtott névjegyzékbe vételi kérelme alapján – szavazhat az 
európai parlamenti képviselők választásán 

a ..................................................... megye ..................................................... településen / 

Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: .............................................................................................................................. 
 
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6 és 19 óra között 
 
Ön az Európai Parlament tagjainak magyarországi választásán állított listákra szavazhat. A saját 
állampolgársága szerinti tagállamban törlésre kerül a névjegyzékből, ott nem szavazhat. Ön egészen 
addig a magyarországi névjegyzékben fog szerepelni (csak Magyarországon szavazhat), amíg nem kéri 
törlését, vagy meg nem szünteti magyarországi lakóhelyét. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
lakcímigazolvány és az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított, legalább a nevét, 

születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó igazolvány vagy a magyar 
hatóság által kiállított vezetői engedély 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
 
Miért fontos, hogy szavazzon? 
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban. 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az 
Európai Unió Parlamentjében. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.  
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KÉRELMEK 

 
MÁSHOL SZERETNÉK SZAVAZNI (Átjelentkezési kérelem) 
Ha máshol szeretne szavazni, mint ami ebben a levélben szerepel, át kell jelentkeznie. 
Magyarországon belül bárhova átjelentkezhet. Az átjelentkezéshez kérelmet kell kitölteni és benyújtani. 
A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 22. 16 óráig. 

NEM TUDOK ELMENNI SZAVAZNI, MOZGÓURNÁT KÉREK (Mozgóurna iránti kérelem) 
Az a választópolgár is szavazhat, aki beteg, vagy letartóztatták. 
Ha nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság megy el Önhöz.  
Szavazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, melyben leadhatja a szavazatát. 
Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: 

ONLINE 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig, 
 ügyfélkapus azonosítással 2019. május 26. 12 óráig. 

A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie. 

SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés  
 2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 
 2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy 
 2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

KÜLFÖLDÖN SZERETNÉK SZAVAZNI (Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem) 
A választáson akkor is szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik. 
Ehhez kérelmet kell benyújtania. A kérelmet akkor fogadják el, ha beérkezik 2019. május 17. 16 óráig. 
Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán szavazhat. 

AKADÁLYMENTES SZAVAZÁST KÉREK 
(Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem) 

● Kérhet Braille-írásos sablont a szavazólap kitöltéséhez (2019. május 17. 16 óráig be kell érkeznie). 
● Kérheti, hogy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (2019. május 22. 16 óráig be kell 

érkeznie). 
Erre a választásra már nem, de jövőbeli választásokra kérheti Braille-írással készült értesítő vagy könnyen érthető 
tájékoztató megküldését. 

NEM ENGEDEM, HOGY HASZNÁLJÁK A SZEMÉLYES ADATAIMAT 
(Személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem) 
Megtilthatja, hogy mások használják a személyes adatait. Ehhez kérelmet kell benyújtania. 

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

Választási Iroda 

A kérelmek itt érhetők el: http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 
A kitöltött kérelmet küldje el a lakóhelye szerinti helyi választási irodának. 
A kérelmet személyesen is benyújthatja a polgármesteri hivatalban, ott segítenek a kitöltésben. 
A helyi választási irodák címét itt találja meg: http://www.valasztas.hu/elerhetosegek 
A kérelmet postán vagy interneten is elküldheti. 

6. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán a nem 
magyar állampolgár választópolgárok részére 

ÉRTESÍTŐ 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 
 
(születési idő)  
(születési név, ha a viselt névtől eltér) 

(név) 
(lakcím) 

 
 
Tisztelt Választópolgár! 
 
Tájékoztatom, hogy Ön – korábban benyújtott névjegyzékbe vételi kérelme alapján – szavazhat az 
európai parlamenti képviselők választásán 

a ..................................................... megye ..................................................... településen / 

Budapest ....... kerületében a(z) ....... számú szavazókörben. 

A szavazás helye: .............................................................................................................................. 
 
A szavazás ideje: 2019. május 26. 6 és 19 óra között 
 
Ön az Európai Parlament tagjainak magyarországi választásán állított listákra szavazhat. A saját 
állampolgársága szerinti tagállamban törlésre kerül a névjegyzékből, ott nem szavazhat. Ön egészen 
addig a magyarországi névjegyzékben fog szerepelni (csak Magyarországon szavazhat), amíg nem kéri 
törlését, vagy meg nem szünteti magyarországi lakóhelyét. 
 
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet. 
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában szavazzon. 
Erről a levél 2. oldalán tudhat meg többet. 
 
A szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 
 
Mit kell magával vinnie a szavazáshoz? 
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat: 
lakcímigazolvány és az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított, legalább a nevét, 

születési idejét, arcképmását és aláírását tartalmazó igazolvány vagy a magyar 
hatóság által kiállított vezetői engedély 

 
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai nem jártak-e le. 
 
Miért fontos, hogy szavazzon? 
Az európai parlamenti képviselők képviselik hazánkat az Európai Unióban. 
Az Ön véleménye is számít, hogy ki legyen az a 21 magyar képviselő, aki hazánkat képviseli majd az 
Európai Unió Parlamentjében. 
A véleményét úgy tudja kifejezni, hogy elmegy szavazni.  
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7. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 7. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán 
magyar állampolgár választópolgárok részére 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő) 
(születési név) 
 

(név) 
 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak 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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8. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 8. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak választásán 
nem magyar állampolgár választópolgárok részére 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő) 
(születési név) 
 

(név) 
 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak 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 az állampolgársága szerinti tagállam 
hatósága által kiállított, érvényes, legalább a nevét, születési idejét, arcképmását és aláírását 
tartalmazó igazolvány bemutatásával. 

 
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 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 9. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

Jelölő szervezet bejelentése az Európai Parlament tagjainak választásán 

P2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

   
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán az alábbi párt 
 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

A PÁRT ADATAI 

(1)  A párt hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

(2)  A párt rövidített neve* (a bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név, ennek hiányában egyéb, más párt 
nyilvántartásba vett rövidített nevétől különböző rövidített név): 

 
                                

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő* 
(a bejelentést követően nem kérhető) 

  IGEN  NEM 

(3)  A párt az emblémáját mellékelte 
A párt emblémáját legalább 472x236 pixel méretű, 300 dpi felbontású, 
TIFF, JPG vagy PNG fájlformátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve a 
párt bírósági nyilvántartási száma. 

  IGEN  NEM  

(4)  A párt emblémája a szavazólapon feltüntetendő 
(a bejelentést követően nem kérhető) 

  IGEN  NEM  

(5)  A párt értesítést kér a nevében benyújtott jogorvoslati kérelmekről az 
alábbi e-mail-címre: 

  IGEN  NEM 

 

  
 

  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 30. szám 703

2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  P2 
(6) A párt bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(7) A párt székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(8) A párt képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 
a) neve: 
                                   

                                

b) személyi azonosítója: 
 -       -     

 

ba) személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 
c) lakcíme: 

ország:                             
 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
d) telefonszáma:                             

 

 
e) e-mail-címe:                             
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A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

P2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  3 
 
(9) A párt nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos, megyei, OEVI illetékességgel – külön listán adhatók 
meg): 

a) neve: 
                                   

                                

b) személyi azonosítója: 
 -       -     

 

ba) személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

c) lakcíme: 
ország:                             

 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
d) telefonszáma:                             

 

 
e) e-mail-címe:                             

 

 
 

Kelt: ……………………………………………. , 
            

 
 
 
 
 
 

 a párt képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása* 

 
  

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

P2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  3 
 
(9) A párt nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos, megyei, OEVI illetékességgel – külön listán adhatók 
meg): 

a) neve: 
                                   

                                

b) személyi azonosítója: 
 -       -     

 

ba) személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

c) lakcíme: 
ország:                             

 

 
postai irányítószám:                             

 

 
település + kerület:                             

 

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

 
                             

 

                             
 

 
d) telefonszáma:                             

 

 
e) e-mail-címe:                             

 

 
 

Kelt: ……………………………………………. , 
            

 
 
 
 
 
 

 a párt képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása* 
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10. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 10. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése az Európai Parlament tagjainak választásán 

A3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán 

     
 

darab, személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok által adott ajánlásra szolgáló ajánlóívet igényelek. 

     
 

darab, személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok által adott ajánlásra szolgáló ajánlóívet igényelek. 
A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   

 

A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 
(közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A3 
 

Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail-cím:                                

 
 

Kelt: ……………………………………. , 
 

 
 
 a jelölő szervezet képviselőjének neve: a jelölő szervezet képviselőjének aláírása: 

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
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11. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
11. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Ajánlóív lista ajánlásához személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára az Európai Parlament tagjainak választásán 

(Jelölő szervezet(ek) neve) 
AJÁNLÓÍV 

az Európai Parlament tagjainak választása 
 

Sorszám: 
 

 

  

1. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

2. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

3. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

4. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

5. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

6. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

7. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

8. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

Egy választópolgár egy listát csak egy alkalommal támogathat! 
az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni! 

    ‐              ‐           

 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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12. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
12. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Ajánlóív lista ajánlásához magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára az Európai Parlament tagjainak választásán 

(Jelölő szervezet(ek) neve) 
AJÁNLÓÍV 

az Európai Parlament tagjainak választása 
 

Sorszám: 
 

 

  

1. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

2. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

3. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

4. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

5. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

6. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

7. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

8. 

Olvasható családi és utónév:  Magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma:  Születési idő: 

Aláírás: 
 

                                                 

Egy választópolgár egy listát csak egy alkalommal támogathat! 
az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni! 

    ‐              ‐           

 
 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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13. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 13. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Lista bejelentése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

L3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 
LISTA BEJELENTÉSE 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán listát állítunk,  
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

(1) A lista típusa:  

  önálló lista  közös lista 
 
(2) A listán    jelöltet állítunk. 
 
(3) A listát állító pártok száma:    

 

 
 
 
 A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 

(közös lista esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 
A párt képviseletére jogosult neve 

és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

olvasható név: 
 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

olvasható név: 

aláírás: 
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2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  L3 

(4) A listát állító jelölő szervezetek lista ügyében nyilatkozattételre jogosult képviselőjének 
a) neve:  

                                   

                                

 
b) lakcíme: 
 
    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 
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L3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  
 

 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  
 

 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  
 

 

    

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  
 

 

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőjének aláírása: 

 
* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240x340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni. 
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14. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 14. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Jelölt személyi lapja 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

magyar állampolgár jelölt számára 

SZ2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA   

KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA (magyar állampolgár) 
A jelölt 
családi neve:                                   

 
                                   

 
utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:  -       -     
 

lakcíme: 

postai irányítószám:     
 

 
település + kerület:                             

 

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

                      

(a) Jelölésemet a   

  párt(ok) listáján elfogadom. 

(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

(c)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
(d)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
                      

(e)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló 
formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

Kelt: ……………………………………. , 
 

 aláírás  
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15. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 15. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Nem magyar állampolgár jelölt személyi lapja 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

nem magyar állampolgár jelölt számára 

SZ3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA   

KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA (nem magyar állampolgár) 
A jelölt 
családi neve:                                   

                                   

 
utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:  -       -     
 

állampolgársága                      

magyarországi lakcíme: 

postai irányítószám:     
 

 
település + kerület:                             

 

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

                      

legutóbbi lakóhelyének címe az állampolgársága szerinti államban: 

                                

                                

azon település vagy választókerület, amelynek névjegyzékében legutóbb szerepelt az állampolgársága szerinti államban: 

                                

                                

(a) Jelölésemet a   

  párt(ok) listáján elfogadom. 

(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

(c) Az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
(d) Kizárólag Magyarországon indulok jelöltként. 
(e)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
(f)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
                      

(g)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló 
formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

Kelt: ……………………………………. , 
 

 aláírás  
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16. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 16. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Jelölt lemondásának bejelentése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

L4  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA   
JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

 
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a jelölésemről lemondok. 

 
A listán állított jelölt adatai 

A jelölt személyi azonosítója: 
              

A jelölt családi neve: 

                                  
                                  

utóneve(i):                      

                       

 

 
A listát állító párt / pártok neve 

1 

 
                               
                               
                               

2 

 
                               
                               
                               

3 

 
                               
                               
                               

4 

 
                               
                               
                               

5 

 
                               
                               
                               

6 

 
                               
                               
                               

 
Kelt: ……………………………………. ,           

 a jelölt aláírása 
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17. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 17. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Ellenőrző lap az Európai Parlament tagjainak 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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18. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 18. melléklet a …. (….) IM rendelethez 

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

 
A visszautasított polgár  

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

 
   

jegyzőkönyvvezető / KÜVI 
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19. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 19. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez az Európai Parlament tagjainak választásán 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

   Telefonszám, e-mail-cím,  

MEGYE/FŐVÁROS:   amelyre a jelentést küldeni kell: 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

      

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:      
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
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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20. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 20. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

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

JEGYZŐKÖNYV 
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 

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

 
Készült:  év  hó  nap  település 

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

SZSZB/HVB/KÜVI tagjai  

  

  

  

  

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 az SZSZB/HVB/KÜVI  

elnöke/vezetője 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető/ 

KÜVI vezetője 
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21. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 21. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 
LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 

(1) Családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(3) Születési helye: _________________________________________________________________ 

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

(5) a) A választópolgár személyi azonosítója:  

 -       -     
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 

             
 

 

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

Kelt: __________________________________ , └──┴──┴──┴──┘  └──┴──┘  └──┴──┘ 

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása 
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22. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 22. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 

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

 sorszáma 
a névjegyzéken neve aláírása 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS BEFEJEZÉSÉRŐL 

 
(ORSZÁG) (Település)  … számú példány 
Készült (a szavazás napja) napján, a szavazóhelyiség címe: (közterület megnevezése, jellege, házszám) 

Azonosító kód 
helye 

B A szavazás lezárásának időpontja:      

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:      

Rontott szavazólapok száma:      

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) B    

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  SZ Az NVI-hez küldendő urnák száma: 
 U 

 

Megfigyelők 

NÉV Megbízó Aláírás Nyilatkozata szerint a szavazás 
törvényes volt törvénysértő volt 

     
     

     
Megfigyelők észrevételei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 KÜVI vezetője 
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23. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 23. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Szavazóköri jegyzőkönyv  
az Európai Parlament tagjainak választásán 

AA  
  SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN 
 
 

(MEGYE/BUDAPEST) 
(TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 

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

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 
 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p. h. 

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 
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D    
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 

szavazólapok száma:  O 

Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok száma:  K 

K=M+N  
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 

(többlet: + /hiány: -)  
L 

L=K-E  
Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma:  
M 

Érvényes 
szavazólapok száma:  

N 

N = a listánkénti szavazatok összesen  

 

 

B A szavazás lezárásának időpontja:   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   
Rontott szavazólapok száma:   

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) A 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  E 

Az E rovatot az Összesítő lapról kell átmásolni!  

 

F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

(MEGYE/BUDAPEST)  

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

Azonosító kód 
helye 

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

 

E A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN (N):  
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24. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 24. melléklet a ... (….) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 
  JEGYZŐKÖNYV A LEVÉLBEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN 
 

  
… számú példány 

 
Készült (a jkv. kiállításának napja) napján, (település, közterület megnevezése, jellege, házszám) szám alatt, 
a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 
 

Azonosító kód 
helye 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Nemzeti Választási Iroda elnöke  – 

p. h. 

A 
A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor kezdődött.  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor befejeződött. 
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C    
Az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok 

száma:  K 

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

L 

  
Érvénytelen  

szavazólapok száma:  
M 

Érvényes 
szavazólapok száma:  

N 

  

 

 

B    
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő 

választópolgárok száma: (…..) C 

Határidőben beérkezett szavazási iratok száma:  P 

   

Érvényes szavazási iratok száma:  G 

  

 

E Az NVI a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az NVB tagjainak szignója: 

  
Azonosító kód 

helye  

D A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

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

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 
  JEGYZŐKÖNYV A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN 
 

  
… számú példány 

 
Készült (a jkv. kiállításának napja) napján, (település, közterület megnevezése, jellege, házszám) szám alatt, 
a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 
 

Azonosító kód 
helye 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Nemzeti Választási Iroda elnöke  – 

p. h. 

A 
A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor kezdődött.  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor befejeződött. 

25. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
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B    
A külképviseleti névjegyzékben szereplő 

választópolgárok száma: (…..) B 

Külképviseleten szavazóként megjelent 
választópolgárok száma (…..) SZ 

Külképviseleten szavazó választópolgárok 
beérkezett érvényes borítékjainak száma:  F 

Külképviseleten szavazó választópolgárok 
beérkezett érvénytelen borítékjainak száma:  P 

E Az NVI a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az NVB tagjainak szignója: 

  
Azonosító kód 

helye  

D A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

  SZAVAZAT 

1 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLŐ SZERVEZET NEVE) 
(LISTA AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 

 

C    
Beérkezett érvényes borítékokban lévő 

bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  O 

Beérkezett érvényes borítékokban lévő 
lebélyegzett szavazólapok száma:  K 

  
Eltérés a beérkezett érvényes borítékok számától: 

(többlet: + /hiány: -)  
L 

  
Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma:  
M 

Érvényes 
szavazólapok száma:  

N 
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26. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez 26. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
EREDMÉNYÉRŐL 

 
A szavazás napja: (a szavazás napja) A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki 

két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 
 
Készült:  év  hó  napján  település 
 
 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

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

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A szavazóköri 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

A B C D 
    

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Külképviseleten szavazó 
választópolgárok 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Levélben szavazó 
választópolgárok 

beérkezett érvényes 
szavazási iratainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

E F G H 
    

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
érvényes borítékokban lévő 
lebélyegzett szavazólapok 

száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K M N 
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B  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
 

 A LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRT NEVE, A LISTA AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  C 
 

Az 5%-os határ:      

Mandátumszerzésre jogosult listák: 

 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRT NEVE, A LISTA AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

11 
 

  

12 
 

  

13 
 

  

14 
 

  

15 
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D  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
 

Kiosztandó mandátumok száma: 21 
 
A mandátumok kiosztása: 

 Lista (1) Lista (2) Lista (3) Lista (4) Lista (5) Lista (n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /21       
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  E 
 
 
A mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

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

…….  
…….  

* 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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F  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
 

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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27. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

27. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez 
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28. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„16. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 28. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

(Jelölt neve és jelölő szervezet neve vagy „Független jelölt” / 
Jelölő szervezet neve) 

AJÁNLÓÍV 
………………………………………………………………………………… választásán 
………………………………………………………………………………… ajánlásához 

(TELEPÜLÉS/KERÜLET/……. számú egyéni választókerület/MEGYE) 

Sorszám: 
 

 

  

1. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

2. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

3. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

4. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

5. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

6. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

7. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

8. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

Egy választópolgár egy jelöltet/listát csak egy alkalommal támogathat! 
az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni!” 

    ‐              ‐           

 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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29. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„12. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 29. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

„12. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 
Ajánlóív egyéni jelölt ajánlásához az országgyűlési képviselők választásán 

Jelölt neve:  AJÁNLÓÍV 
országgyűlési képviselőjelölt ajánlásához 

Sorszám: 

Jelölő szervezet neve vagy „Független jelölt”: 
(MEGYE/Budapest ……. számú egyéni választókerület) 

  

1. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

2. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

3. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

4. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

5. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

6. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

7. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

8. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy alkalommal támogathat! 
az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni!” 

    ‐              ‐           

 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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30. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„13. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 30. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

„13. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 
Ajánlóív nemzetiségi lista ajánlásához az országgyűlési képviselők választásán 

  

(Országos nemzetiségi önkormányzat neve) 

AJÁNLÓÍV 
Országgyűlési képviselők választása 

(Nemzetiség megnevezése) nemzetiségi lista ajánlásához 

Sorszám: 
 

 

 

1. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

2. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

3. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

4. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

5. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

6. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

7. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

8. 

Olvasható családi és utónév:  Lakcím (település, utca, házszám): 
 

Aláírás: 
 

Személyi azonosító:    ‐              ‐           

Egy választópolgár egy listát csak egy alkalommal támogathat! 
az ajánlást gyűjtő polgár neve:  személyi azonosítója:  aláírása:  Ha  az  ajánlást  gyűjtő  polgár  nem  rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító 
igazolványa,  az  útlevele  vagy  a  vezetői 
engedélye számát kell megadni!” 

    ‐              ‐           

 

Az ajánlóívet azonosító kód helye 
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31. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„36. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 31. melléklet a …/2019. (…….) IM rendelethez 

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

Jegyzőkönyv a listás választás területi részeredményéről 
az országgyűlési képviselők választásán 

 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

A LISTÁS VÁLASZTÁS TERÜLETI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
 

Megye/Főváros: A területi választási bizottság állítja ki 
 két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 
Készült:  év  hó  napján  település 
   szám alatt, a  
Választási Bizottság hivatalos helyiségében 

Ez a jegyzőkönyv ………….. db listás szavazóköri jegyzőkönyv összesítése alapján készült. 

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcímük szerinti 
szavazóköri 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

AL BL C EL 
    

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten 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 SZAVAZAT 

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: 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  C 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 
 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 
Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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D  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
 

TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
NÉV Aláírás 

a részeredmény megállapításakor 
Aláírás 

a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 
 

………………………………………………………..…… 
Területi Választási Bizottság 

elnöke  
– 

 
………………………………………………………..…… 
Területi Választási Bizottság elnökhelyettese  

– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

………………………………………………………..…… 
Területi Választási Iroda vezetője  

– 

 
p. h.” 
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32. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„37. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 32. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

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

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv 
a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben  

az országgyűlési képviselők időközi választásán 
  

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 

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁN 
 

 (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) 

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának 

átvételekor 
 
 

elnök   – 
 
 

elnökhelyettes   – 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

jegyzőkönyvvezető   – 

p. h. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 30. szám 743

  

B A szavazás lezárásának időpontja:   

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:   

Rontott szavazólapok száma:   

 
 

C A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: (…..) AE 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  FE 

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

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

Azonosító kód 
helye 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

”
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33. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„38. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 33. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

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

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv a külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt 
szavazókörben az országgyűlési képviselők időközi választásán 

  EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
A KÜLKÉPVISELETEN LEADOTT SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁN 
 

 (MEGYE/BUDAPEST) (választókerület sorszáma) számú egyéni választókerület 
 (TELEPÜLÉS/fővárosi kerület) (szavazókör sorszáma) számú szavazókör (szavazóköri azonosító) 
 … számú példány 
 Készült (a szavazatszámlálás napja) napján, a szavazatszámlálás helye: _____________________________________________ 

Azonosító kód 
helye 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
 

elnök  – 
 
 

elnökhelyettes  – 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

jegyzőkönyvvezető  – 

p. h. 

 

B 
A névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma: (…..) AE 

A külképviseleti névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma: (…..) C 

A választópolgárok száma összesen: (…..) EE 

 

 

A szavazókörben szavazó választópolgárok száma: (…..) FE 

Külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak 
száma:  IE 

A szavazó választópolgárok száma összesen:  JE 

JE=FE+IE  
 

A 
Az urnákat lezáró biztonsági plombák sorszáma:  ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  
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D    
Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 

bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:  OE 

Urnában és beérkezett borítékokban lévő, 
lebélyegzett szavazólapok száma:  KE 

KE=ME+NE  
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 

(többlet: + /hiány: -)  
LE 

LE=KE-JE  
Érvénytelen lebélyegzett 

szavazólapok száma:  
ME 

Érvényes 
szavazólapok száma:  

NE 

NE = a jelöltenkénti szavazatok összesen  

 
F Az SZSZB a szavazatokat ____ alkalommal számolta meg. 

Az SZSZB tagjainak szignója: 

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

Azonosító kód 
helye 

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

 

E A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 
  SZAVAZAT 

1 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

2 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

3 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

4 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

5 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

6 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

7 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

8 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

9 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

10 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

11 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

12 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

13 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

14 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

15 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

16 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

17 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

18 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

19 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

20 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

21 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

22 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

23 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

24 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

25 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

26 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

27 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

28 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

29 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

30 (JELÖLT NEVE) 
(JELÖLŐ SZERVEZET) 

(JELÖLT AZONOSÍTÓJA)  

ÖSSZESEN:  

 ”
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34. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelethez
„39. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 34. melléklet a ... (...) IM rendelethez 

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

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről 
az országgyűlési képviselők időközi választásán 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSON 
  Kitölti az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság. FŐVÁROSI / MEGYEI  
  

SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
 

Ez a  számú példány. 
     

  
 

SZÉKHELY   
 
Készült:  év  hó  napján  település 
 
 utca  szám alatt, a választási bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv  db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült. 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében lévő 

választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
összesen 

AE CE EE 
   

 
A szavazókörben megjelent 

választópolgárok száma 
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 és CE rovatokba beírt számok összegével. (EE rovat = AE + 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 
SZAVAZAT 

 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
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 ...........................................  

            
 
  



748 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 30. szám 
 

    SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET C 
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. 
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D 
     SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
 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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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2019. (II. 27.) ITM rendelete
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének 
és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély 
kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 
módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és 
vizsgáztatásának, a  vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a  képzési engedély kiadásának, 
továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  adott alapképzésre a  vizsgáztató szervezet nem határozott meg képzési programot, a  képzőszervezet 
az  általa, más képző szervezet vagy vasúti társaság által meghatározott és a  vizsgáztató szervezet által 
jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A  vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához 
a  pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a  képzési program a  valós állapotoknak megfelelő 
adatokat tartalmazza. A  pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a  jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni 
kell. Ha a  vonalismereti képzés az  útvonalat a  vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató 
videófelvétellel vagy szimulációs gyakorlattal történik, akkor ezt a  képzési programban fel kell tüntetni, és 
a  videofelvételt a  képzési program részeként kell kezelni. A  vonalismereti képzés során csak a  vizsgaközpont 
honlapján közzétett szempontrendszernek megfelelő videófelvétel, szimulációval történő képzés esetén csak 
a vizsgaközpont által minősített szimulációs berendezés és szimuláció használható.”

2. §  Az R. 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képzési program kialakítására a következő elvek figyelembevételével kerül sor:)
„d) a  járművezetők képzése során ajánlott, de nem kötelező szimulációs berendezések használata, különösen 
a  szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok oktatásánál, valamint olyan eseményekkel (így 
különösen rendkívüli események, vészhelyzet) kapcsolatos gyakorlati oktatás során, amelyeket munkavégzés 
közben nem lehet bemutatni; az  útvonalismeret elsajátítását illetően, a  3.  melléklet Járművezető alapképzés 
táblázataiban meghatározott, más járművezető felügyelete mellett történő vezetési gyakorlaton felül vagy mellett 
képzési módszerként felhasználhatók az  útvonalat a  vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből 
bemutató videófelvételek, szimulációk.”

3. §  Az R. 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Vasúti járművezetők esetében a  vonalismereti képzés elméleti képzésének részeként az  elméleti oktatónak 
rendelkeznie kell az  adott vonalra, vonalszakaszra érvényes tanúsítvánnyal az  útvonalat a  vezetőfülkében 
tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvételekkel vagy szimulációkkal történő oktatás esetén.”

4. §  Az R. 37. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A vasúti társasági vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az időszakos vizsgáztatás vonatkozásában 2020. január 
1-jétől kell alkalmazni, ha a vasúti társaság és a vizsgaközpont közötti megállapodás alapján a típusismeret, a vonal- 
és az  állomásismeret modulok esetében a  vizsgáztató szervezet 2019. december 31-ig a  vizsgaközpont. A  vasúti 
társaság a  megállapodás tényét a  vizsgáztatási utasításban szerepelteti, amelyet a  megállapodás megkötéstől 
számított 15 napon belül megküld a hatóságnak.”

5. §  Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R.
a) 35/E. § (1) és (3) bekezdésében a „vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,
b) 37.  § (14)  bekezdésében a „vizsgára vonatkozó rendelkezéseket 2019. január 1-jétől” szövegrész helyébe 

a „vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a (15) bekezdésben foglaltak kivételével 2019. január 1-jétől” szöveg
lép.
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7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, az 5. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet a  közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők 
minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdésének, 
23. cikk (2) bekezdésének és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) ITM rendelethez

 1.  Az R. 3. melléklet V. Vasúti járművezető alapképzések fejezet 3.2. pontjában foglalt táblázat F:2–G:2 mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(F G)

(1.
Az elméleti képzés minimális ideje 

órában megadva
Előírt gyakorlatok óraszámban)

(2.)

1 óra elmélet vagy
a vonal mindkét 

viszonylatát bemutató 
videófelvétel vagy 

a vonal mindkét 
viszonylatát bemutató 
szimulációs gyakorlat

Felügyelet alatti 
vezetési gyakorlat vagy 
a járművezető mellett 

legfeljebb  
1 fő utazási gyakorlat* 

útvonalanként:
legalább 3 oda-vissza út

vagy a vonal mindkét 
viszonylatát bemutató 

videofelvétel vagy a vonal 
mindkét viszonylatát 

bemutató szimulációs 
gyakorlat esetén  
1 oda-vissza út
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2018/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5037/2018/4.
A tanács tagjai: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata
Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Jakab János ügyvéd
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények 

védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 9.  § (5)  bekezdése, 
valamint az  1. függelék 2.  pontja törvénysértő, ezért a  9.  § (5)  bekezdését és az  1. függelék 2.  pontját 
a kihirdetése napjára visszamenőleges hatállyal, 2017. szeptember 27. napjával megsemmisíti;

– megállapítja, hogy a  megsemmisített rendelkezések nem alkalmazhatók a  bíróság előtt folyamatban lévő 
egyedi ügyben, valamint valamennyi, a  megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban 
lévő egyedi ügyben;

– 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

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 30.K.30.931/2018/15. számú per tárgya 
önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos közigazgatási jogvita elbírálása. A  per tényállása szerint I. és II.  rendű 
felperesek a  B. … hrsz.-ú, ténylegesen B. … kerület B. utca 64. szám alatt található ingatlan tulajdonosaiként 
2017.  október 6-án 1 darab kéttörzsű keleti tuját (törzsátmérője: 24+25  cm), 1 darab kéttörzsű tiszafát 
(törzsátmérője: 18+20 cm), 1 darab fenyőfát (törzsátmérője: 29 cm) kivágtak, illetve 1 darab diófát (törzsátmérője: 
55  cm) visszacsonkoltak a  polgármester engedélye nélkül. Az  elsőfokú hatóságként eljáró Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat polgármestere ezért – a határozatban megjelölt – 10 darab díszfa ültetésére, továbbá 
87  darab díszfa pénzbeli megváltására, ez  utóbbi értékének megváltásaként 5 220 000 forint megfizetésére 
kötelezte a felpereseket.

 [2] A fellebbezés folytán eljárt alperes az  elsőfokú határozatot helybenhagyta a  Budapest Főváros XVI. Kerület 
Önkormányzat Képviselő-testületének a  fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. 
(IX.  26.) önkormányzati rendelete (a  továbbiakban: Ör.) 9.  § (5), (7)–(8)  bekezdése és 11.  § (2)  bekezdése alapján. 
A felperesek a másodfokú határozattal szemben keresetet terjesztettek elő.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [3] A fenti tényállás alapján a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a  2018. október 15-én kelt 
30.K.30.931/2018/15. számú végzésében a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.  évi I.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kp.) 144.  §-a alapján a  per tárgyalását felfüggesztette, és indítványozta a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsánál az  Ör. 9.  § (2) és (5)  bekezdésének, valamint az  1. függelék 2.  pontjának törvényességi vizsgálatára 
irányuló nemperes eljárást.

 [4] Az Ör. 9.  § (1)–(2)  bekezdése értelmében engedély nélküli fakivágás esetén a  polgármester rendelkezik a  fa 
pótlásáról, annak pénzben történő megváltásáról. Amennyiben a fakivágással érintett ingatlan előtti zöldterületen 
pótlásra nincs lehetőség, a  pótlást pénzbeli megváltással kell teljesíteni. Az  Ör. 9.  § (5)  bekezdése alapján 
a visszapótlására telepítendő fák számának meghatározásához a kivágott össztörzsátmérő 300%-át kell alapul venni. 
A (6) bekezdés szerint a pótlásra legalább 6 cm-es törzsátmérőjű fák alkalmazhatók.

 [5] Az Ör. 1. függelék 2.  pontja alapján a  közterület és nem közterület megnevezésű ingatlanokon, engedély nélkül 
történő fakivágás esetén a  fapótlási egységár mint kompenzációs intézkedés mértéke 6  cm-es törzsátmérővel 
rendelkező fa telepítése esetén egyaránt bruttó 60 000 Ft/darab. Ehhez képest az  Ör. 8.  § (6)  bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a  nem közterület megnevezésű ingatlanon álló fa kivágása nem élet-, illetve 
vagyonvédelem miatt szükséges, a  kivágott fák pótlásáról a  kivágott fa törzsátmérőjének 100%-os mértékében 
gondoskodni kell, a  fapótlási egységár mértéke 6  cm-es törzsátmérővel rendelkező fa telepítése esetén egyaránt 
bruttó 45 000 Ft/darab.

 [6] Az indítványozó bíróság a  környezet védelmének általános szabályos szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvt.) 48.  § (2)  bekezdésére, a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésére, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
29. § (1) bekezdésére hivatkozással kifejtett álláspontja szerint kompenzációs intézkedésként pénzfizetést csak erre 
vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján lehetett volna megállapítani. Márpedig a Kvt. felhatalmazása alapján nincs 
olyan rendelet, amely a jelen ügyben alkalmazandó bírságról rendelkezne.

 [7] A bíróság álláspontja szerint az  Ör. vitatott rendelkezései sértik a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 142/C. § (1) bekezdését, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 94/A.  § (1a)  bekezdését 
is. Megítélése szerint ugyanis a  jelen ügyben megállapított megváltás (kompenzáció) az  engedéllyel történő 
fakivágáshoz képest is oly mértékű (tekintve, hogy a  törzsátmérőt 300%-kal kell számolni), hogy a  fizetendő 
kompenzáció egyértelműen bírság jellegű. Azzal, hogy az Ör. a nem közterületi ingatlanon álló fa engedély nélküli 
kivágásának fapótlási egységáránál, mint kompenzációs intézkedésnél kizárólag a kivágott fák törzsátmérőjére van 
figyelemmel, a szankció nem kapcsolódik a jogsértés jellegéhez.

 [8] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Kp. 140.  § (1)  bekezdése alapján, a  42.  § (1)  bekezdése értelmében hívta fel 
az érintett önkormányzatot az indítványra vonatkozó nyilatkozata előterjesztésére.

 [9] Az önkormányzat védiratot terjesztett elő, melyben kérte a bírói indítvány elutasítását. Az önkormányzat kifejtette, 
hogy a  kerületben az  elmúlt időszakban gyakorivá vált a  telkek minél nagyobb mértékben történő beépítése 
céljából való fakivágás. Ezzel a  kerületben – a  kertvárosi jelleget megőrzendő – a  fás szárú növények védelme 
fokozottan indokolt. Ezért döntött úgy az  önkormányzat, hogy a  természetbeni pótlás helyett a  pénzbeli térítést 
helyezi előtérbe és alkalmazza a rendeletben.

 [10] Az önkormányzat védiratában kiemelte, hogy az  előre bejelentett, engedély birtokában történő fakivágás esetén 
az  indítványban jelölt egyéb szempontok (pl. élet- és vagyonvédelem, az  egyes fák típusai) is értékelendők 
a  szankció alkalmazása során. Kifejtette továbbá, hogy az  önkényes fakivágások korlátozása és az  ettől való 
„elrettentés” olyan indokok, amelyek megalapozzák a rendeletben meghatározott mértékű bírságot.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [11] Az indítvány megalapozott.
 [12] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
 [13] A Kp. 140. § (1) bekezdése alapján az indítványra a keresetlevél szabályait kell alkalmazni. A Kp. 37. § (1) bekezdés 

f )  pontja szerint az  indítványnak tartalmaznia kell a  közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az  annak 
alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával. Jelen indítvány (végzés) indokolása mindezeket 
a bíróság álláspontjaként tartalmazza, ezért az érdemi elbírálásnak nem volt akadálya.
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 [14] A Kúria Önkormányzati Tanácsa először az Ör. tartalmának a preambulumában hivatkozott törvényi felhatalmazással 
[Kvt. 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (2) bekezdése] való összhangját vizsgálta meg.

 [15] A Kvt. 46.  § (1)  bekezdés c)  pontja értelmében a  települési önkormányzat (Budapesten a  Fővárosi Önkormányzat 
is) a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, 
illetőleg határozatot hoz.

 [16] Az Ör. – a  szabályozás célját („a fás szárú növények rongálásának, értéke csökkenésének és pusztításának 
megakadályozása, a  zöldterületi és zöldfelületi területeken a  növényállomány indokolatlan megszűnésének, 
károsodásának megelőzése, elhárítása, és a  bekövetkezett károsodás csökkentése, valamint az  indokoltan 
megszűnő zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás”) meghatározó – 1. §-a tehát 
a Kvt. 46. § (1) bekezdés c) pontjával összhangban áll.

 [17] A Kvt. 48.  § (2)  bekezdése alapján a  települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben más 
törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat 
határozhat meg. Az Ör. 2. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed 
a  Budapest XVI. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára 
(különös tekintettel az  önkormányzat helyi jelentőségű természeti értékeire), függetlenül attól, hogy tulajdonosa, 
üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. A  (2)  bekezdés értelmében a  rendelet hatálya nem terjed ki – többek között – a  fás szárú 
növények védelméről szóló kormányrendelettel szabályozott esetekre, valamint az eltérő szabályt megállapító külön 
törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre.

 [18] Kizáró törvényi rendelkezés hiányában az  önkormányzatnak jogában állt a  szabályozást a  nem közterületi 
ingatlanokra is kiterjeszteni, és környezetvédelmi szempontból tulajdoni korlátozást (fakivágás engedélyhez kötése, 
pótlás előírása) elrendelni, ezért az  Ör. – a  nem közterületi ingatlanon álló fa engedéllyel történő kivágására és 
pótlására vonatkozó – 8. §-a a törvényi felhatalmazással szintén összhangban van.

 [19] Ezt követően a  Kúria Önkormányzati Tanácsának abban a  kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az  Ör.-ben 
– a Kvt. 48. § (2) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján – milyen mértékben rendelhető el jogszerűen nem 
közterületi ingatlanokat érintő tulajdoni korlátozás, és az  engedély nélküli fakivágás mint jogellenes cselekmény 
szankcionálása milyen módon (természetben, pénzben vagy mindkettőben) lehet törvényes.

 [20] Az Ör. indítvány alapján támadott rendelkezései a következők:
„9. §
[(1) A  polgármester az  engedély nélküli fakivágás esetén rendelkezik a  fa pótlásáról, annak pénzben történő 
megváltásáról. A  pótlási kötelezettséget pénzbeli megváltással kell teljesíteni, amennyiben a  helyben történő és 
a fakivágással érintett ingatlan előtti közterületi zöldsávban történő pótlásra nincs lehetőség. Pótlási kötelezettség 
úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, vagy 
a 8. § (13) a)–c) pontja szerint és a fennmaradó törzsátmérő alapján számítandó, pótlandó faegyed pedig pénzben 
váltandó meg.]
(2) Amennyiben a  hatósági döntésben megállapított határidőn belül a  kivágott fák után szükséges fatelepítést 
nem, vagy csak részben teljesítették, akkor az el nem telepített számú fa helyett 15 napon belüli pénzbeli megváltás 
írható elő.
(5) A kivágott fa visszapótlására telepítendő fák számának meghatározásához a kivágott össztörzsátmérő 300%-át 
kell alapul venni.”
„1. függelék a 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
[1.  Közterület és nem közterület megnevezésű ingatlanokon engedéllyel, illetve a  8.  § (8)  bekezdésében foglaltak 
szerint 3 napon belül, bejelentés alapján végzett fakivágás esetén a  fapótlási egységár, mint kompenzációs 
intézkedés mértéke a 6 cm-es törzsátmérővel rendelkező fa telepítése esetén egyaránt bruttó 45.000 Ft/darab.]
2.  Közterület és nem közterület megnevezésű ingatlanokon, engedély nélkül történő fakivágás esetén a  fapótlási 
egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke a  6  cm-es törzsátmérővel rendelkező fa telepítése esetén 
egyaránt bruttó 60.000 Ft/darab.”

 [21] Az Ör. 9.  § (1)  bekezdés első mondata szerint fő szabály az  engedély nélkül kivágott fa pótlása, annak pénzben 
történő megváltása. Az  (1)  bekezdés második mondata alapján csak pénzbeli megváltással kell a  pótlási 
kötelezettséget megvalósítani, ha pótlásra – az  érintett ingatlan előtti közterületi zöldsávban – nincs lehetőség. 
A  Kúria rámutat arra az  ellentmondásra, hogy az  indítvány szerint kompenzációként pénzfizetést nem lehet 
előírni törvényi felhatalmazás hiányában, ennek ellenére az  indítványozó bíróság az  Ör. 9.  § (1)  bekezdésének 
megsemmisítését nem kéri.
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 [22] A Kvt. 101.  § (1)  bekezdése alapján a  környezethasználó a  Kvt.-ben meghatározott és más jogszabályokban 
szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének 
a  környezetre gyakorolt hatásaiért. A  közigazgatási jogi felelősség szabályait a  Kvt. 102/A.  § (2)  bekezdése 
határozza meg, melynek b) pontja értelmében „kiegészítő helyreállítási intézkedésként amennyiben az elsődleges 
helyreállítási intézkedés nem vezet eredményre,
ba) a  károsodott környezeti elemet erre alkalmas környezeti elemmel, illetve a  környezeti elem által nyújtott 
szolgáltatást erre alkalmas környezeti elem által nyújtott szolgáltatással pótolni,
bb) ha a  ba)  pontban meghatározott pótlás sem vezet eredményre, a  környezeti elemet vagy a  környezeti elem 
által nyújtott szolgáltatást – a károsodott környezeti elem vagy szolgáltatás becsült költségével megegyező –, erre 
alkalmas környezeti elemmel vagy környezeti elem által nyújtott szolgáltatással pótolni.”

 [23] A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdése a  közterületen lévő 
fák kivágása esetén szabályozza a pótlási kötelezettség teljesítését. A (4) bekezdése értelmében „amennyiben a fás 
szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt 
más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a  település beépítettsége miatt 
nem jelölhető ki, a  jegyző a  használót a  települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs 
intézkedés megtételére kötelezi.”

 [24] A fenti szabályozás alapulvételével a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy kompenzációs intézkedés 
rendeletben történő előírására az  önkormányzat jogszabályi felhatalmazással bír, mely intézkedés mibenlétét és 
formáit, valamint az  engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazható szankciót a  jogszabály nem határozza meg, 
ezért az  önkormányzat származékos jogalkotási jogkörében szabadon dönthet annak lehetséges formáiról. Így 
kompenzációs intézkedésként pénzbeli megváltás előírása az Ör. indítványban megjelölt Ör. 9. § (2) bekezdésében 
önmagában nem jogszabálysértő, ezért annak megsemmisítése nem indokolt, ugyanakkor az Ör.-ben megállapított 
kompenzáció mértékét tekintve nincs összhangban a Kvt. 102/A. § (2) bekezdés b) pontjával.

 [25] A Kúria hangsúlyozza, hogy a  kompenzáció nem tartalmazhat az  engedély nélküli fakivágás mint jogellenes 
cselekmény esetén alkalmazható egyéb szankciót. Jellemzően ilyen szankció a  környezetvédelmi bírság, melynek 
kiszabására az alábbi jogszabályhelyek adnak felhatalmazást az önkormányzat számára.

 [26] A Kvt. 58.  § (2)  bekezdésének a)  pontja szerint a  települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei 
körébe tartozik a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege. A Kvt. 
106.  § (1)  bekezdése szerint „aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi 
jogi aktusban megállapított, közvetlenül vagy közvetve a  környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, illetve 
határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához – így különösen az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg 
környezetkárosítás mértékéhez, időtartamához és ismétlődéséhez – igazodó környezetvédelmi bírságot köteles 
fizetni.”

 [27] A Kvt. 110. § (7) bekezdés 6. pontja felhatalmazza a Kormányt, hogy a környezetvédelmi bírságok fajtáit és mértékét, 
megállapításának módját rendeletben megállapítsa. A  fás szárú növények védelméhez (pótlásához) kapcsolódó 
környezetvédelmi bírság tárgyú rendeletet azonban a  Kormány ezidáig nem alkotott, ebből következően 
az önkormányzat bírságolási tevékenységére az általános szabályok irányadóak.

 [28] Helyesen utalt a  bírói indítvány arra, hogy az  önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségek elmulasztása 
miatti jogkövetkezmények (közigazgatási szankciók) alkalmazására felhatalmazást a  2018. január 1-jei hatállyal 
hatályba lépett Mötv. 142/C.  § (1)  bekezdése adja meg. Ugyanezen § (2)  bekezdése alapján a  bírság felső határát 
az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.

 [29] A Kúria ezzel összefüggésben utal arra, hogy az  Ör. megalkotásakor még az  indítványban megjelölt Ket. 
közigazgatási bírságra vonatkozó 94/A.  §-a volt hatályban, melynek (1a)  bekezdése értelmében „a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa 
–  a  jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A  közigazgatási bírság felső határát 
az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.”

 [30] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  fenti rendelkezések értelmezése és összevetése alapján a  következőket állapítja 
meg.

 [31] Az Ör. szabályozása az  engedély nélkül kivágott fák pótlására megállapított kompenzációt szankciós jellegűvé, 
kvázi bírsággá teszi, amit védiratában az  önkormányzat is elismert azzal, hogy a  pótlás/kompenzáció 
célját az  „elrettentés”-ben jelöli meg. (védirat 2.  o. 9.  bekezdés), ezzel a  két – a  fakivágáshoz kapcsolódó  – 
jogkövetkezményt, a pótlást/kompenzációt és a bírságot együttesen kezelte.
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 [32] Az Ör. 9.  § (5)  bekezdése a  pótlási kötelezettséget a  fák darabszámát tekintve az  Ör. 8.  § (6)  bekezdésében, 
az engedélyezett fakivágás esetére előírt 100%-os mértékű pótláshoz viszonyítva háromszorosára növeli. Ha a pótlás 
természetben nem lehetséges, akkor a  pénzbeli kompenzáció esetén alkalmazandó 45 000 Ft/darab egységár 
(1. függelék 1. pontja) helyett a 60 000 Ft/db egységár előírása az 1. függelék 2. pontjában a károsodott környezeti 
elem becsült költségét meghaladó bírság szankciót is tartalmaz.

 [33] A vonatkozó Kvt.-beli szabályozás a  fentiek szerint különbséget tesz a  – károsodott környezeti elem vagy 
szolgáltatás becsült költségével megegyező mértékű – kompenzáció, illetve jogellenes cselekmény esetén 
kiszabható környezetvédelmi bírság között. A  Kúria álláspontja szerint a  két jogintézmény nem szabályozható 
azonos feltételek mentén, tekintettel arra, hogy eltérő a céljuk, ebből következően a mértékük is. A kompenzáció 
alapvetően / vagy köznapi értelemben kiegyenlítést, ellenszolgáltatást, megtérítést, ellensúlyozást jelent, nem 
jogellenes cselekményhez kapcsolódó jogkövetkezmény, ebből következően nem kapcsolódik hozzá büntető jelleg. 
Ezzel ellentétben a környezetvédelmi bírság, mely a közigazgatási bírság körébe tartozik, egyértelműen jogellenes 
cselekményhez kapcsolódó, a  címzett számára hátrányos jogkövetkezményt, azaz szankciót jelent, melyben 
a büntetés (annak objektív és szubjektív célja) nyilvánvalóan kifejeződik.

 [34] A rendelet megalkotásakor törvénybe ütközött az Ör. vitatott 9. § (5) bekezdése és az 1. függelék 2. pontja abból 
az  okból is, hogy mértékét tekintve a  kompenzációt az  engedély nélküli fakivágás miatt az  akkor még hatályban 
volt Ket. 94/A.  § (1a)  bekezdése alapján kiszabható közigazgatási bírságtól nem választotta el, emiatt a  szankció 
a  Ket.-ben meghatározott felső határt (200 000 forintot) jelentősen túllépheti. Törvénysértő továbbá az  Ör. 
előbbi rendelkezése a  tekintetben is, hogy a  kompenzáció (egyben bírság) összegének megállapításánál a  Ket. 
94/A.  §-ában meghatározott mérlegelés körébe tartozó esetekre nincs figyelemmel, azaz az  engedély nélküli 
fakivágás esetén nem vizsgálja a cselekményhez kapcsolódó egyéb körülményeket (pl. élet- és vagyonbiztonság), 
másrészt az  engedéllyel rendelkező és az  engedély nélküli fakivágáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket. 
Törvénysértő a  szabályozás a  2018. január 1. napjától hatályos Mötv. 142/C.  § (2)  bekezdése alapján is, mivel 
a  vitatott rendelkezések a  kompenzációként előírható szankció jogsértéssel arányban álló felső határát nem 
állapítják meg.

 [35] Összefoglalva, az Ör. indítványban hivatkozott 9. § (5) bekezdése, valamint az 1. függelék 2. pontja a fentiek szerint 
jogszabálysértő, ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. törvénysértő rendelkezéseit a Kp. 146. § (1) bekezdése 
alapján megsemmisítette. Az  általános alkalmazási tilalomról a  Kp. 147.  § (1)  bekezdése rendelkezik, melynek 
mellőzését a (2) bekezdésben foglaltak szerint a Kúria jelen eljárásban nem tartotta indokoltnak.

A döntés elvi tartalma

 [36] A nem közterületi ingatlanon engedéllyel vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a  pótlás mellett vagy 
helyett kompenzációs intézkedésként a  károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli 
megváltás is előírható.

 [37] A kompenzáció az  engedély nélküli kivágás esetén sem tehető szankciós jellegűvé. A  jogellenes cselekmény 
jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló közigazgatási bírság kiszabása lehet.

Záró rész

 [38] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [39] Jelen eljárásban a  Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára 

irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.
 [40] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 

(3) bekezdésén alapul.
 [41] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. január 29.

Dr. Patyi András s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Horváth Tamás s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 60/2019. (II. 27.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 37. § (3) bekezdése 
alapján – a  Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – dr.  Szoboszlai Izabella Annát 2019. március 1-jei 
hatállyal hat évig terjedő időtartamra ismételten kinevezem a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává.

Budapest, 2019. február 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00882-2/2019.

A Kormány 1067/2019. (II. 27.) Korm. határozata
Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében felállítandó Terrorizmus Elleni Koordinátorok 
Globális Hálózatához, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében már működő Terrorizmus Elleni 
Hálózathoz történő csatlakozásáról

A Kormány
 1. egyetért Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében felállítandó Terrorizmus Elleni Koordinátorok 

Globális Hálózatához, valamint az  Egyesült Nemzetek Szervezete keretében már működő Terrorizmus Elleni 
Hálózathoz (a továbbiakban együtt: Hálózatok) történő csatlakozásával;

 2. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy Magyarországnak a  Hálózatokhoz történő csatlakozása érdekében 
jelölje ki a  Miniszterelnöki Kabinetiroda keretében kormányzati kommunikációért való felelősségi körében 
a  nemzetközi terrorizmus elleni fellépés és a  kapcsolódó belbiztonsági kérdésekben nyilatkozattételre illetékes 
személyt;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarországnak a  Hálózatokhoz történő csatlakozása 
érdekében jelölje ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés nemzetközi 
vonatkozásainak összehangolása terén illetékes személyt;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  belügyminisztert, hogy Magyarországnak a  Hálózatokhoz történő csatlakozása érdekében jelölje ki 
a  belügyminiszter vezetése vagy irányítása alatt álló szervnél a  nemzetközi terrorizmus és Magyarország azzal 
szembeni gyakorlati fellépésének összehangolása terén eljárni jogosult személyt.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1068/2019. (II. 27.) Korm. határozata
az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 
tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges támogatással kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1690/2016. (XI. 29.) 
Korm. határozat 1.  pontja szerinti tanuszoda- és tornaterem-fejlesztési beruházást (a továbbiakban: Beruházás) 
az  ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) 
valósítsa meg;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Beruházás megvalósítása céljából a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 63. Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport, valamint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, egyidejűleg a  Kvtv. 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú 
támogatások cím javára 405 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság 

útján – a  Beruházás előkészítésére és megkezdésére a  Főiskola mint kedvezményezett javára támogatási előleg 
biztosításával, egy összegben, biztosíték kikötése nélkül, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel 405 000 000 forint költségvetési támogatást nyújtson;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül

 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Beruházás előkészítése, ezen belül különösen a  beruházási 
koncepció kialakítása és a Beruházás megvalósításához szükséges forrásigény biztosítása érdekében, a Főiskolával 
együttműködve készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  kivitelezéshez kapcsolódó feladatok, költségek, 
forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2019. július 31.

 5. visszavonja
a) az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 

tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1690/2016. (XI. 29.) 
Korm. határozat 2–4. pontját,

b) az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett 
tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1783/2017. (XI. 7.) 
Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1068/2019. (II. 27.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -403 200 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások -1 800 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 405 000 000

 LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 405 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 405 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása -403 200 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték -1 800 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 405 000 000 405 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az adatlap 1 példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1069/2019. (II. 27.) Korm. határozata
a felvidéki Szepsi városában tervezett iskolaközpont épületkomplexuma kivitelezésének megvalósításáról

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával  – 
gondoskodjon a  felvidéki Szepsi városában tervezett iskolaközpont épületkomplexuma kivitelezésének 
finanszírozása érdekében 2019.  évben szükséges legfeljebb 720  000  000 forint központi költségvetési forrás 
biztosításáról a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet 
XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a felmerülés ütemében

  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.
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