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I. RÉSZ

JOGSZABÁLYOK

2010. évi LXXXVIII. törvény
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés a közbeszerzésekrõl szóló törvény módosításáról a következõ törvényt alkotja:

1. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. §-ának számozása 3. § (1) bekezdésre

változik és a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz szerzõdéskötés folyamatára, elõzményeire, feltételeire,

szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeire vagy szerzõdés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetõk össze

e törvénnyel, akkor az e törvény hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag e törvényt kell alkalmazni.”

2. § (1) A Kbt. 4. §-ának 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a 4. § az 1. pontot követõen a következõ 1/A. ponttal

egészül ki:

„1. ajánlattevõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy

személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetõleg

amely

a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá

b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérõ

rendelkezésére bocsátotta, továbbá

c) az ajánlattételi határidõ lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba

az ajánlatkérõnél beletekintett, illetõleg azt átvette, vagy kiegészítõ tájékoztatást kér, vagy elõzetes vitarendezést

kezdeményez;

1/A. általános javítási munkálat: az 1. számú melléklet szerinti építési beruházás, ha annak célja építmény felújítása,

korszerûsítése, karbantartása vagy javítása;”

(2) A Kbt. 4. §-ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szerzõdés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) az ajánlattevõvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,

b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

c) a szerzõdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,

d) építési beruházás esetén az építõanyag-szállítót;”

(3) A Kbt. 4. §-a a 2/C. pontot követõen a következõ 2/D. ponttal egészül ki:

„2/D. egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselõi, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi

szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek

hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közremûködése;”

(4) A Kbt. 4. §-ának 3/D. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3/D. erõforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minõsül alvállalkozónak, nem

tartozik a 2. pont a)–d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevõ alkalmasságának

igazolásában vesz részt, ezzel összefüggõ erõforrásainak bemutatásával;”

(5) A Kbt. 4. §-ának 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. hamis adat: a valóságnak megfelelõen ismert, de a valóságtól szándékosan eltérõen közölt adat;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A Kbt. 4. §-ának 11/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11/A. írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekbõl álló kifejezési forma, amely olvasható,

reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetõ, így különösen a levélben, táviratban, a távgépírón vagy telefax útján

közölt nyilatkozat; ilyennek minõsül továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetõleg

– a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén – a külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti

követelményeknek megfelelõ elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat az elektronikus formájában;”

(7) A Kbt. 4. §-a 23/A. pontjának számozása 23/B. pontra változik és a Kbt. 4. §-a a 23. pontot követõen a következõ

23/A. ponttal egészül ki:

„23/A. mûemlékekkel kapcsolatos építési beruházás: az olyan építési beruházás, amellyel kapcsolatos hatósági

engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági jogkörébe tartozik;”

(8) A Kbt. 4. §-ának 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. részvételre jelentkezõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni

cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki

(amely)

a) a két szakaszból álló eljárás elsõ, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be, továbbá

b) a 102. § (5) bekezdés alkalmazásában az is, aki (amely) a részvételi dokumentációt átvette, továbbá

c) a részvételi határidõ lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba

az ajánlatkérõnél beletekintett vagy kiegészítõ tájékoztatást kér vagy elõzetes vitarendezést kezdeményez;”

3. § (1) A Kbt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ minden egyes közbeszerzési eljárását – annak elõkészítésétõl az eljárás alapján kötött szerzõdés

teljesítéséig terjedõen – írásban, illetõleg – a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén külön, e törvény felhatalmazása

alapján alkotott jogszabály szerint – elektronikusan köteles dokumentálni.”

(2) A Kbt. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenõrzõ vagy más illetékes szervek kérésére

a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni, illetõleg – a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén – részükre

hozzáférést biztosítani.”

4. § A Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérõ az ajánlatoknak a 83–87. §-ok alkalmazását követõ vagy – ha ezen rendelkezések egyikét sem kellett

a közbeszerzési eljárásban alkalmazni, az eljárást lezáró döntést megelõzõ – 81. § (3)–(4) bekezdése szerinti elbírálására

legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít

az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.

A bírálóbizottsági munkáról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati

lapjai.”

5. § A Kbt. 9. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció elõkészítésébe, illetõleg – választása

szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérõ a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett

névjegyzékben szereplõ, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (11. §) jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a 10. §

(1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket.

(2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. A hivatalos közbeszerzési

tanácsadó, illetve a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a 11. §

(2) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ, a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben

megjelölt személy köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe esõ feladatok teljesítésében személyesen részt

venni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos

közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.

(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység akkor terjedhet ki az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 5. §

(1)–(2) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére is, ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ilyen

tevékenység ellátására egyébként jogosult.”
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6. § (1) A Kbt. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérõ nevében nem járhat

el, illetõleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérõ által nem vonható be, az eljárás irataiba

az eredményhirdetésig nem tekinthet be [a 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével]

a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt

gazdálkodó szervezet), illetõleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetõleg amely

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõbizottságának tagja;

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója.”

(2) A Kbt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérõ nevében eljáró, illetõleg az általa az eljárásba bevonni

kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetõleg az ajánlatkérõ által az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy

szervezettel az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik,

hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevõként, alvállalkozóként vagy erõforrást nyújtó szervezetként.”

(3) A Kbt. 10. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az ajánlatkérõ nevében eljáró, illetõleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérõ által

bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti

összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz – a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben –

csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt

ajánlattevõként, alvállalkozóként vagy erõforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat).”

(4) A Kbt. 10. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetõleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére

az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevõ,

alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel,

szervezetekkel az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.”

7. § (1) A Kbt. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Közbeszerzések Tanácsa igazolást állít ki a jegyzékben való szereplésrõl. Az igazolásnak tartalmaznia kell

a minõsítési szempontok szerinti megfelelésre történõ hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.”

(2) A Kbt. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanács által vezetett jegyzék a Tanács honlapján elektronikusan is elérhetõ, ez a formája is közhiteles.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kizáró okok fenn nem állásának

igazolására, továbbá – a (4) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való

megfelelés igazolására köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét.”

8. § A Kbt. 17/C. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/C. § (1) Az ajánlatkérõ köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha

honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22. §

(1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a kötelezõ közzétételt követõen a helyben szokásos módon is közzéteheti:

a) a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerzõdéseket;

b) az elõzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A. § (2) bekezdése szerinti adatokat;

c) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

ca) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396. § (1) bekezdés f) pont],

cb) a Közbeszerzési Döntõbizottság szerzõdés megkötését engedélyezõ végzését [332. § (4) bekezdés];

d) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés].

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak a honlapon – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 7. §

(2) bekezdésében meghatározott idõpontig kell elérhetõnek lenniük.”

9. § A Kbt. 20. §-a a (6) bekezdése után a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) Az ajánlatkérõ nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevõnek, az alvállalkozójának, továbbá

az erõforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenõrzésére az ajánlatkérõ

a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen
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jogosult, ilyennek minõsülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

szóló törvény szerinti nyilvántartások is.

(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartásokban való szereplést az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejárta és

az eredményhirdetés, illetõleg – két szakaszból álló eljárásban – a részvételi határidõ lejárta és a részvételi szakasz

eredményhirdetése között egy alkalommal ellenõrzi, továbbá az ellenõrzés tényét és eredményét a nyilvántartás

vonatkozó részét kinyomtatva vagy – az (1) bekezdés alkalmazása esetén – e törvény felhatalmazása alapján alkotott

jogszabály szerinti elektronikus formában a 7. § (2) bekezdése szerinti határidõig megõrzi.

(9) A (7) bekezdés szerinti elektronikus, hatósági, illetõleg közhiteles nyilvántartások körérõl és Internetes

elérhetõségérõl a Közbeszerzések Tanácsa útmutatót ad ki.”

10. § A Kbt. 20/A. §-ának számozása 20/A. § (1) bekezdésre változik és a § a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Tpvt. 11. §-a megsértését az ajánlatkérõ alapos okkal különösen akkor

feltételezheti, ha

a) a közbeszerzési eljárásban benyújtott legalább két ajánlat tartalma az ajánlati felhívás és dokumentáció

követelményeit meghaladó mértékben azonos vagy hasonló; vagy

b) a közbeszerzési eljárásban legalább két ajánlattevõ egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy legalább

két ajánlattevõben azonos személy vagy szervezet rendelkezik tulajdoni részesedéssel; vagy

c) az ajánlatkérõ által egy költségvetési éven belül megindított több közbeszerzési eljárásban azonos ajánlattevõk

nyújtanak be ajánlatot, azonban az eljárások nyertese minden esetben különbözik a korábbi ilyen eljárások

nyertesétõl.”

11. § (1) A Kbt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét

egybe kell számítani, amelyek

a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és

b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.”

(2) A Kbt. 40. §-a a (4) bekezdést követõen kiegészül a következõ új (5) és (6) bekezdéssel:

„(5) A (2) bekezdéstõl eltérõen az egy építménnyel kapcsolatos 25. § szerinti szerzõdés becsült értékét nem kell más

építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével egybeszámítani, kivéve az általános javítási

munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, melyek becsült értékét – ha a (2) bekezdés szerinti feltételek

fennállnak – egymással akkor is egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak.

(6) A (2) bekezdéstõl eltérõen a becsült érték kiszámítása során más közbeszerzés becsült értékével nem kell

egybeszámítani az olyan közbeszerzést, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke szolgáltatás

és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb,

feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát,

amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérõ ezen közbeszerzés és a vele a (2) bekezdés

szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült értékeként.”

12. § A Kbt. 44. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ új (4)–(6) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (5)–(7) bekezdés

számozása (7)–(9) bekezdésre változik:

„(4) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt

– továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel

kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban

meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmény ellenõrzése és a díj megfizetése kötelezõ, ha a közbeszerzést

részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósítják meg és a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési

tanácsadó küldi meg az ajánlatkérõ nevében közzététel céljából.

(5) A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22. §

(1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérõket.

(6) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben

található, tízezer fõnél kevesebb lakosú, a 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõket.”
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13. § A Kbt. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a (3) bekezdést követõen a következõ

(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ajánlatkérõ köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege

lehetõvé teszi-e a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának

természetébõl adódóan részajánlattételi lehetõség biztosítható, az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban köteles lehetõvé

tenni a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattételt, ha annak lehetõvé tétele várhatóan

a) nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentõs növekedését és

b) nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési beruházás megvalósításának vagy az árunak

a minõségére vagy a közbeszerzési szerzõdés teljesítésének más körülményeire.

(4) A közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel biztosítása esetén az ajánlati felhívásban elõ kell írni, hogy

a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni.

(5) A (3) bekezdés szerinti esetben, az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy egy ajánlattevõ jogosult

a beszerzés összes részére ajánlatot tenni, de ezt nem teheti kötelezõvé.”

14. § A Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ köteles az ajánlati felhívásban ellenszolgáltatása teljesítésének feltételeit megadni, illetõleg

a vonatkozó – e törvényen és az adójogszabályokon kívüli – jogszabályokra hivatkozni. A tájékoztatásban meg kell

adnia azt is, ha az ellenszolgáltatás halasztott vagy részletekben történõ fizetésében kíván megállapodni.”

15. § A Kbt. az 53. §-át követõen kiegészül a következõ 53/A. §-sal:

„53/A. § (1) Az ajánlatkérõ jogosult a nyertes ajánlattevõvel kötendõ szerzõdésben teljesítési, jólteljesítési vagy más

biztosítékot kikötni, ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az ajánlati felhívásban közölni kell.

A teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték mértéke egyaránt legfeljebb a szerzõdés szerinti, ÁFA nélkül

számított ellenszolgáltatás öt-öt százalékát érheti el.

(2) A teljesítési biztosíték az ajánlatkérõt illeti, ha az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítését a saját érdekkörében felmerült

ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be nem minõsül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és

a hibás teljesítési kötbér. A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. Az egyéb biztosítékkal

kapcsolatban az 54. § (1) bekezdése szerinti szerzõdéstervezetben kell meghatározni a biztosítékkal biztosítani kívánt

szerzõdéses kötelezettséget, továbbá a biztosíték ajánlatkérõ általi igénybevételének feltételeit.

(3) A teljesítési biztosítékot a szerzõdéskötéskor, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének

idõpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az egyéb biztosítékot abban az idõpontban kell rendelkezésre bocsátani,

amelytõl kezdve a biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, ezt az idõpontot az 54. § (1) bekezdése szerinti

szerzõdéstervezetben kell meghatározni, az nem lehet korábbi, mint a szerzõdéskötés idõpontja.

(4) Meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattétel lehetõsége

esetén a beszerzés ugyanazon részére vonatkozóan – nem írható elõ.

(5) A teljesítési, jólteljesítési, illetõleg egyéb biztosíték (3) bekezdés szerinti határidõre történõ rendelkezésre

bocsátásáról az ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról

a (3) bekezdés szerinti idõpontokig nem kérhetõ.

(6) Teljesítési, jólteljesítési vagy egyéb biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban

a) elõírja, hogy e biztosítékok a (3) bekezdés szerinti határidõkig az ajánlattevõként szerzõdõ fél választása szerint

teljesíthetõek az elõírt pénzösszegnek az ajánlatkérõként szerzõdõ fél fizetési számlájára történõ befizetéssel vagy

bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított – készfizetõ kezességvállalást tartalmazó –

kötelezvénnyel, vagy

b) megjelöl egy vagy több – az a) pontban nem szereplõ – biztosítéki formát, és elõírja, hogy a biztosíték

az ajánlattevõként szerzõdõ fél választása szerint teljesíthetõ bármelyik megjelölt, vagy az a) pontban meghatározott

formában.”

16. § A Kbt. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„54. § (1) Az ajánlatkérõ – a megfelelõ ajánlattétel elõsegítése érdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely

egyebek mellett tartalmazza a szerzõdéstervezetet, kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol

az ajánlatkérõ jogosult szerzõdéstervezet helyett csak az általa ismert szerzõdéses feltételeket meghatározni.

(Szerzõdéstervezet és szerzõdéses feltételek a továbbiakban együtt: szerzõdéstervezet.)
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(2) A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, továbbá

tartalmazhat az ajánlattevõk számára ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat. Építési beruházás megvalósítására

vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelõ ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében

az ajánlatkérõ köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelõ árazatlan költségvetést az ajánlattevõk

rendelkezésére bocsátani.

(3) Az ajánlatkérõ jogosult az ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak dokumentációban történõ

meghatározására, továbbá jogosult az ajánlati felhívásban elõírt – a kizáró okokon és alkalmassági minimum

követelményeken kívüli – egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, de

ezek nem járhatnak azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tehetne,

alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem lenne képes.

(4) Ha az ajánlatkérõ a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követõen észleli, hogy a dokumentáció valamely

eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy e törvénytõl, illetõleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével

kapcsolatban a (3) bekezdésben foglaltakon túl többletelõírást tartalmaz, köteles az 56. § (2) bekezdése szerinti

kiegészítõ tájékoztatásban közölni az ajánlattevõkkel, hogy a dokumentáció ezen – az ajánlatkérõ által pontosan

megjelölt – eleme, elõírása semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elõírása a közbeszerzési

eljárásban és a közbeszerzési szerzõdésben nem alkalmazandó.

(5) A (4) bekezdés szerinti elem(ek), elõírás(ok) semmisnek nyilvánítása érdekében az ajánlatkérõnek az 56. §

(2) bekezdése szerint akkor is kiegészítõ tájékoztatást kell adnia, ha kiegészítõ tájékoztatást nem kértek.

(6) Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérõ köteles megadni a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját,

határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is. Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja, hogy

az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy

elektronikus úton el kell érnie.

(7) Az ajánlatkérõ köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény

közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidõ lejártáig magyar nyelven – ha az eljárás nyelve nem magyar,

akkor magyar nyelven is – rendelkezésre álljon.

(8) Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérõ nem tette a dokumentációt teljes terjedelmében

közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé, az ajánlatkérõ vagy az általa meghatározott

szervezet a kérelem kézhezvételétõl számított két munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy annak

ellenértékét megfizették.

(9) A dokumentáció ellenértékét az annak elõállításával és az ajánlattevõk részére történõ rendelkezésre bocsátásával

kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.

(10) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha

a) az ajánlatkérõ visszavonja az ajánlati felhívást;

b) az eljárás a 92. § c, d) vagy g) pontja alapján eredménytelen;

c) az ajánlatkérõ az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési

idõpontig nem hirdeti ki.”

17. § A Kbt. 56. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kiegészítõ tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse az ajánlattevõk esélyegyenlõségét. A tájékoztatás

teljes tartalmát az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé kell tenni, illetõleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem

eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását a következõ esetek kivételével:

a) az 54. § (4) bekezdése szerinti eset;

b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérõen szerepel, ebben az esetben a kiegészítõ

tájékoztatásban közölni kell, hogy közülük melyik a megfelelõ és melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis adatot,

információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerzõdésben nem lehet alkalmazni.”

18. § (1) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ f) ponttal

egészül ki:

[(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérõnek az alábbi követelményeknek megfelelõen kell

meghatároznia:]

„e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok – tényleges

jelentõségével arányban álló – súlyszámát is meg kell adni. Nem minõsül alszempont megadásának, ha az ajánlatkérõ
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a nem mennyiségi módon értékelhetõ részszemponttal kapcsolatban a (3) bekezdés d) pontja szerinti módszer

megadása során leírja, hogy a részszemponttal összefüggõ ajánlati elem mely összetevõit, vagy milyen tulajdonságait

fogja vizsgálni;

f) a részszempontok körében értékelhetõ a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának

a közbeszerzés során megajánlott mértéke.”

(2) A Kbt. 57. §-a a (6) bekezdést követõen a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ajánlatkérõ az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli

részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggõ ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult

meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezõbb szintjét, melyre és az annál még kedvezõbb vállalásokra

egyaránt a (3) bekezdés c) pontja szerinti ponthatár felsõ határával azonos számú pontot ad.

(8) Az ajánlatkérõ az ellenszolgáltatást tartalmazó bírálati szemponton vagy részszemponton (alszemponton) kívüli

részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggõ ajánlati elemmel kapcsolatban az ajánlati felhívásban jogosult

meghatározni olyan elvárást, melynél kedvezõtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet (minimális elvárás).”

19. § (1) A Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]

„a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csõdeljárás elrendelésérõl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy

az ellene indított felszámolási eljárást jogerõsen elrendelték, illetõleg ha az ajánlattevõ (alvállalkozó) személyes joga

szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;”

(2) A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése a h) pont után a következõ új i) ponttal egészül ki:

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]

„i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követõen kötött szerzõdésével kapcsolatban a 71. §

(1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége

10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidõt követõ 15 napot

– annak ellenére, hogy az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél a részére határidõben fizetett –, és ezt jogerõs és

végrehajtható közigazgatási, illetõleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idõpontja

régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelõzõ két évnél.”

20. § A Kbt. 62. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevõt, aki, illetõleg akinek a közbeszerzés értékének tíz

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erõforrást nyújtó szervezet

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai

etikai szabályokba ütközõ cselekedetet követett el;

b) az eljárásban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során

olyan hamis adatot szolgáltatott, illetõleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhetõ lett volna,

hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minõsüljön vagy

elérhetõ lett volna, hogy kedvezõbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi

jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. §

(5) bekezdése szerinti rangsorolása.”

21. § A Kbt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„63. § (1) Az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a (2)–(9) bekezdés

szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérõ azt elõírta – a 61. § (1),

illetõleg (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Az ajánlatkérõ a következõ igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni:

a) a 60. § (1) bekezdésének a)–d), f), h) és i) pontja és a 61. § (1) bekezdésének a)–c) pontja esetében az illetékes bíróság

vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy

hatósági igazolást;

b) a 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását;

c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok

nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevõ (alvállalkozó) eskü alatt tett
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nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevõ (alvállalkozó) által az illetékes

bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet elõtt tett, illetve közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatot;

d) a 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és

a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek

árubeszerzés esetében a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX A. mellékletében,

szolgáltatásmegrendelés esetében a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy

egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

e) a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatát, illetõleg a szervezeti,

kamarai tagságról szóló igazolást;

f) a 61. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;

g) azokban az esetekben, amelyekben a jegyzék bizonyítja – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is –, hogy

az ajánlattevõ (alvállalkozó) nem esik a 60. és 61. § valamely esetének hatálya alá, a minõsített ajánlattevõk 13. §

(2) bekezdése szerinti jegyzékén való szereplés tényét, illetõleg – a minõsített ajánlattevõk nem elektronikus, hivatalos

jegyzékén szereplõ ajánlattevõ tekintetében – a jegyzék szerinti igazolást.

(3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók

tekintetében az ajánlattevõ köteles nyilatkozni ajánlatában, illetõleg – két szakaszból álló eljárás esetén – a részvételi

jelentkezésben, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak minõsül az a körülmény, ha az ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erõforrást nyújtó szervezet szerepel

az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(5) A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérõ ellenõrzi a munkaügyi

hatóságnak a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjérõl

szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából

nyilvánosságra hozott adatokból, az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés idõpontjára vonatkozóan.

(6) Az ajánlatkérõ a (2) bekezdés g) pontja, továbbá a (4) és (5) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartásban

szereplõ adatokat a 20. § (8) bekezdése szerint ellenõrzi és õrzi meg. A 60–61. § szerinti egyéb kizáró okok fenn nem

állásának ellenõrzésére is a 20. § (7)–(8) bekezdését kell alkalmazni, ha azokkal kapcsolatos tények, adatok

ellenõrzésére az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles

nyilvántartásból ingyenesen jogosult.

(7) A 60. § (1) bekezdés e) pontja és 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt

kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában van-e az ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, vagy az ajánlattevõ számára erõforrást

nyújtó szervezetnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.

E hatósági igazolást a hatóság négy munkanapon belül adja ki, a hatóság az ügyintézési határidõt nem

hosszabbíthatja meg.

(8) A (7) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy az eredményhirdetés (két

szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában annak eredményhirdetése) felhívásban megjelölt idõpontjában nincs

az ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozójának, vagy az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezetnek egy évnél régebben lejárt köztartozása –

az ajánlatkérõ köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy

az ajánlatkérõ, illetõleg az ajánlatkérõn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás

céljából állították ki, illetõleg ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi idõt írt az igazolásra és az már lejárt.

(9) Ha jogszabály a 60. § (1) bekezdése e) pontjának vagy a 61. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó új közterhet állapít

meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás eredményének

kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követõ egy évnél késõbbi idõpontban történik.

(10) Az ajánlatkérõ kérelemre – annak kézhezvételétõl számított két munkanapon belül – köteles tájékoztatni a más

közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplõ körülményrõl.”

22. § (1) A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlattevõ egy vagy több – a 69. § (2) bekezdése szerinti – alkalmassági minimum követelménynek való

megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erõforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági

minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erõforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni

kívánja.”
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(2) A Kbt. 65. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az erõforrást nyújtó szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevõvel

kapcsolatban elõírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy õ alkalmas a szerzõdés teljesítésére,

továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzõdés teljesítéséhez szükséges erõforrások rendelkezésre állnak majd

a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt.”

23. § A Kbt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § (1) Az ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozójának a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési

beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése esetében igazolható

a) pénzügyi intézménytõl származó, legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettõ évre vonatkozó

– errõl szóló – nyilatkozattal;

b) saját vagy jogelõdje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevõ letelepedése

szerinti ország joga elõírja közzétételét);

c) az elõzõ legfeljebb háromévi teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételérõl, illetõleg ugyanezen

idõszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételérõl szóló

nyilatkozatával, attól függõen, hogy az ajánlattevõ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

d) az ajánlati felhívásban meghatározott, szakmai felelõsségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással;

e) az ajánlatkérõ által elõírt tartalmú vagy elfogadott egyéb – pénzügyi, illetõleg gazdasági alkalmasságának

megállapítására alkalmas – nyilatkozattal vagy dokumentummal.

(2) Ha az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozója az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérõ által elõírt teljes

idõszakban, mert az idõszak kezdete után kezdte meg mûködését, az alkalmasságát az (1) bekezdés a) vagy b) pontja

szerinti – a mûködésének idõszakáról szóló – irat beadása mellett az (1) bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés

tárgyából származó árbevételrõl szóló – nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérõ köteles az ajánlattevõ vagy

a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági

alkalmasságát megállapítani, ha mûködésének ideje alatt az (1) bekezdés a), illetõleg b) pontja szerinti irat alapján nem

alkalmatlan és mûködésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –

árbevétele eléri vagy meghaladja:

a) ajánlattevõ esetén az adott közbeszerzés tárgyának – részajánlat tétele esetén az ajánlatával érintett rész(ek) –

becsült értékét;

b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott

közbeszerzés tárgya – részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett rész(ek) – becsült értékének tíz százalékát.”

24. § A Kbt. 67. §-a a (3) bekezdést követõen a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Mûemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén

a) a (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása során az ajánlatkérõ az elõzõ legfeljebb öt év legjelentõsebb építési

beruházásainak ismertetése körében mûemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képezõ mûemlékkel kapcsolatban

megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelõ építési beruházásra vonatkozó igazolás benyújtását

köteles elõírni;

b) a (2) bekezdés e) pontjával összefüggésben az ajánlatkérõ a felhívásban köteles elõírni, hogy az ajánlattevõ adja

meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a következõ feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek),

illetõleg vezetõknek a megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett

személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására:

ba) felelõs mûszaki vezetõ,

bb) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul,

bc) mûemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges.”
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25. § (1) A Kbt. 68. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 67. § (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának esetét a következõ módon kell igazolni:]

„b) ha a szerzõdést kötõ másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy

az ajánlattevõ, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,

vagy az erõforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával.”

(2) A Kbt. 68. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti esetekben a szerzõdést kötõ másik félnek az igazolást díjmentesen kell kiállítania.”

26. § A Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ (4)–(8) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (5) bekezdés

számozása (9) bekezdésre változik:

„(4) Az ajánlattevõ jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerzõdés teljesítésébe általa bevonni kívánt – a 4. § 2. pontjának

b)–d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) – a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak

minõsítsen és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a 4. § 2. pontjának b)–d) alpontjai szerinti személyre

(szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind

a közbeszerzési szerzõdés teljesítése során.

(5) Az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó

a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeknek önállóan

kötelesek megfelelni, ha az ajánlatkérõ ezek (valamelyikét) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében is – akár az ajánlattevõvel azonos mértékben, akár enyhébb

követelményt meghatározva – alkalmassági minimum követelményként elõírta az ajánlati felhívásban.

(6) Az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének tíz

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet, függetlenül attól, hogy

az ajánlatkérõ a megfelelést a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó tekintetében is kötelezõvé tette-e vagy sem.

(7) Az ajánlatkérõ nem jogosult a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó tekintetében olyan alkalmassági minimum követelményt elõírni, amilyet az ajánlattevõ tekintetében nem

ír elõ.

(8) Az (5) bekezdésen kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének tíz

százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben

az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt –alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevõ alkalmasságának igazolásához szükséges – a 66. §

(1) bekezdés c)–e) pontjai, illetõleg a 67. § (1)–(3) bekezdése szerinti – igazolásokat, nyilatkozatokat is.”

27. § A Kbt. 70. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„70. § (1) Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. §

(1)–(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat. A dokumentáció magyar

nyelven történõ elérhetõségét, illetve a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani

kell.

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire,

a szerzõdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá

az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.

(3) Az ajánlattevõnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § szerint kell eljárnia. Az ajánlattevõ továbbá köteles igazolni

a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasságát, és

az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.

(4) Az ajánlattevõ ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon

rész tekintetében –

a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevõvel,

b) más ajánlattevõ – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –

alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevõ számára erõforrást nem biztosíthat.
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(5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon rész

tekintetében – egyszerre erõforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.

(6) Ha egy – a 4. § 2. pontjának a)–d) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének

huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerzõdés – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása

esetén egy részre vonatkozó szerzõdés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minõsíteni, hanem

az ajánlatban és a szerzõdés teljesítése során közös ajánlattevõként kell hogy szerepeljen.

(7) Egy személynek (szervezetnek) a szerzõdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen

arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékébõl.

(8) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.”

28. § A Kbt. a 70. §-át követõen kiegészül a következõ új 70/A. §-sal:

„70/A. § (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következõk:

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fûzni, a csomót matricával az ajánlat elsõ vagy hátsó

lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevõ részérõl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy

a bélyegzõ, illetõleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdõdjön és oldalanként növekedjen. Elegendõ a szöveget vagy számokat vagy

képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell,

de lehet számozni. Az ajánlatkérõ az ettõl kismértékben eltérõ számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is

köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmûen azonosítható és az iratok helyére

a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelmûen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérõ a kismértékben hiányos számozást

kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplõ dokumentumok

oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) Az ajánlatot egy vagy több – az ajánlati felhívásban meghatározott számú – példányban kell beadni, az eredeti

ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

e) Az ajánlatban lévõ, minden – az ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy erõforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés

szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl

írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai

szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az õket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;

f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elõtt – módosítást hajtottak végre, az adott

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

(2) Az elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei – a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén – a következõk:

a) ha az abban szereplõ egyes – az ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy erõforrást nyújtó szervezet által készített

elektronikus dokumentumok több oldalasak, akkor azok tekintetében az (1) bekezdés b) pontját alkalmazni kell azzal,

hogy minden elektronikus dokumentumon belül önálló oldalszámozás lehetséges;

b) a tartalomjegyzékének az abban szereplõ elektronikus dokumentumok elnevezését vagy azonosítóját és

– a dokumentumok tartalmára utaló – címét kell tartalmaznia, továbbá ha egy elektronikus dokumentumon belül több

nyilatkozat vagy igazolás van, akkor ezek címét és az adott elektronikus dokumentumon belüli oldalszámát is;

c) arra is alkalmazni kell az (1) bekezdés e) pontját;

d) e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály további – informatikai biztonsági célú – informatikai

követelményeket írhat elõ.

(3) Az elektronikusan beadott ajánlatban a 70. § (8) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevõnek

az ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapba kell beírni, vagy – ha ilyen nem áll rendelkezésre –

a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.”

29. § (1) A Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ajánlatban meg kell jelölni]

„b) az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mûködni,”
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(2) A Kbt. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a c) pont után

a következõ új d) ponttal egészül ki:

[Az ajánlatban meg kell jelölni]

„c) az ajánlattevõ részére erõforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével

azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevõ ezen

szervezet erõforrására (is) támaszkodik, továbbá

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.”

30. § A Kbt. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„73. § (1) Az ajánlattevõ az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra

hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak

a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

(2) Az ajánlattevõ nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,

információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati

szempont alapján a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá

nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

(3) Nem korlátozható, illetõleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala,

amely a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött

szerzõdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minõsül üzleti titoknak.”

31. § A Kbt. 76. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ (1)–(2) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (2) bekezdés

számozása (3) bekezdésre változik:

„(1) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetõleg a dokumentációban

meghatározott feltételeket. Az ajánlati felhívás módosított elemeirõl, illetõleg a dokumentáció módosításának

tényérõl, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról,

határidejérõl, beszerzési helyérõl e határidõ lejárta elõtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi

határidõt kell megállapítani. A határidõ legkorábban a módosító hirdetmény feladásának napjától számított huszadik

napot követõ elsõ munkanapon járhat le, kivéve ha ez az idõpont korábbi, mint az eredeti ajánlattételi határidõ, ekkor

az ajánlattételi határidõt nem kell módosítani. A módosított ajánlattételi határidõt úgy kell meghatározni, hogy

elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez.

(2) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt az 54. § (6)–(8) bekezdéseinek értelemszerû

alkalmazásával kell az ajánlattevõknek átadni, azért további ellenértéket nem lehet kérni. Ha a dokumentáció részét

képezõ terv nem változik, azt nem kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni.”

32. § A Kbt. 80. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ új

(5)–(7) bekezdéssel:

„(4) Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévõ, (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követõen

azonnal lehetõvé kell tenni, hogy betekinthessen a 70. § (8) bekezdése szerinti iratba.

(5) Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefûzve, illetõleg nem a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy

az ajánlati felhívásban a 70. § (1) bekezdése alapján elõírt módon van összefûzve, akkor – ha az érintett ajánlattevõ

a bontáson jelen van – az ajánlatkérõ felhívására, az ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy

kiegészíti az ajánlat összefûzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérõ két képviselõje az ajánlat eredeti példányát

a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefûzi vagy az összefûzést kiegészíti,

azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérõ jogosult lepecsételni, illetõleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti

példány nincs megjelölve, egy tetszõleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és – adott esetben –

megfelelõen összefûzni.

(6) A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl az ajánlatkérõnek jegyzõkönyvet kell

készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevõnek.

(7) Ha a 20. § (1) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárásban az ajánlatokat elektronikusan adták be, akkor azok

bontását elektronikusan végzi az ajánlatkérõ. Ebben az esetben a (2) bekezdés nem alkalmazandó, a (3) bekezdés

szerinti adatokat pedig a bontás idõpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell – azzal a tartalommal, ahogyan azok
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az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevõk részére elérhetõvé tenni, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyéb személyek

részére elérhetõvé tenni akkor, ha õk legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt az adatokhoz hozzáférést kértek

az ajánlatkérõtõl.”

33. § (1) A Kbt. 83. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthetõ ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás,

a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok elõírásainak, de a következõ módosításokat,

kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:

a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint

értékelésre kerülnek;

b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai ajánlatot sem lehet módosítani,

kiegészíteni;

c) a hiánypótlás során az ajánlattevõ új közös ajánlattevõ, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan

megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;

d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. §

(1) bekezdés a), illetõleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték

nem azonos a róla szóló irattal.”

(2) A Kbt. 83. §-ának (6)–(7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § kiegészül a következõ

új (8) bekezdéssel:

„(6) A hiánypótlás formájára a 70/A. § (1), illetõleg (2) bekezdését kell alkalmazni, de az ajánlatkérõ a hiánypótlási

felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat.

(7) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követõen az ajánlat nem módosult-e

a (2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõen. A (2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõ módosulás esetén, vagy ha

a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelõen teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet

figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelõen teljesítettnek minõsül akkor is, ha az csak valamely

– a 70/A. § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti, vagy 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy az ajánlatkérõ

által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a (6) bekezdés szerint elõírt – követelménynek nem felel meg.

(8) Ha a hiánypótlás keretében az ajánlattevõ olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik a 84. § szerinti

– ajánlatkérõ által elvégzendõ – számítási hiba javítással, azt nem kell figyelembe venni, ez nem minõsül az ajánlat

(2) bekezdés a)–d) pontjaiba ütközõ módosításának, az ajánlatkérõnek a 84. § szerint kell eljárnia.”

34. § A Kbt. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„84. § Ha az ajánlatkérõ az ajánlatban a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel,

annak javítását az ajánlatkérõ végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit

(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon

alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevõt egyidejûleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul

tájékoztatni kell.”

35. § A Kbt. 85. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„85. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérõ írásban és a többi ajánlattevõ egyidejû értesítése mellett, határidõ

megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevõtõl a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetõleg az ajánlati

felhívásban vagy a dokumentációban elõírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok,

igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása a (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem

eredményezheti az ajánlat módosítását.

(2) Ha az ajánlat különbözõ pontjain egy adat eltérõ tartalommal (értékben) szerepel – kivéve a 81. § (4) bekezdése

szerint értékelésre kerülõ adatot –, az ajánlattevõ az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás kérés alapján

a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve

közbeszerzési szerzõdésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minõsített adattal kell helyettesíteni, továbbá

b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy

e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt elõírással

kapcsolatban a 83. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83. §

(5) bekezdése szerint – további hiánypótlásnak nincs helye.”
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36. § (1) A Kbt. 86. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint

indokolást köteles írásban kérni és errõl a kérésrõl a többi ajánlattevõt egyidejûleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat

a többi ajánlattevõ ajánlatához és a becsült értékhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített

ellenszolgáltatást tartalmaz a következõ egységek valamelyike tekintetében:

a) az ajánlat egésze, vagy

b) részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy

c) ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont vagy alszempont szerepelt,

legalább egyik részszempont vagy alszempont.”

(2) A Kbt. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõ köteles az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) bekezdés

a)–c) pontjai szerinti valamelyik egységre vonatkozó – összesített ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt

százalékkal eltér

a) ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktõl;

b) legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevõ ugyanezen egységre

vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékbõl számít ki az ajánlatkérõ;

c) legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevõ ugyanezen egységre vonatkozó

ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értékbõl – a két szélsõ érték kiejtésével – számít ki

az ajánlatkérõ.”

(3) A Kbt. 86. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A gazdasági ésszerûséggel össze nem egyeztethetõnek minõsül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár

– a szerzõdés teljesítéséhez szükséges élõmunka-ráfordítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön

jogszabályban, illetve kollektív szerzõdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerzõdésben

az eredményhirdetést megelõzõ egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre, ha

azokat a (10) bekezdés szerint közzétették.”

(4) A Kbt. 86. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) és (9) bekezdés szerinti információkat általa kialakított egységes formában

a honlapján teszi közzé legfeljebb a megállapításuk napját követõ egy évig.”

37. § (1) A Kbt. 88. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevõ a biztosítékot az ajánlati felhívásban elõírt határidõre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlattevõ, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplõ erõforrást nyújtó szervezet nem felel meg

az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);

d) az ajánlattevõt, illetõleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet az eljárásból

kizárták;

e) az ajánlattevõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel

meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban

meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a),

b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetõleg

az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elõírtaknak való meg nem felelést;

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékû, illetõleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást

tartalmaz [87. § (3) bekezdése].”

(2) A Kbt. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevõt vagy alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplõ

erõforrást nyújtó szervezetet, aki

a) a kizáró okok (60–61. §) hatálya alá tartozik;

b) részérõl a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be.”
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38. § A Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõ csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzõdést, vagy – a nyertes visszalépése esetén –

az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel

(személlyel), ha õt a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.”

39. § A Kbt. 94. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idõn belül kell az ajánlatkérõnek elbírálnia és azt követõen az eljárás

eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy – a 20. § (1) bekezdése szerinti esetben – elektronikusan

kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). Az eljárás eredményét legkésõbb az ajánlatok felbontástól

számított harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott

eredményhirdetési idõpontban kell kihirdetni.”

40. § A Kbt. 95. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„95. § (1) Az eredményhirdetésen jelen lehetnek az ajánlattevõk, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban

részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselõi, illetõleg személyek.

(2) Elektronikus eredményhirdetés esetén az (1) bekezdést és 96. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni, a 93. §

(2) bekezdése szerinti összegezést és a 96. § (1) bekezdése szerinti – fedezettel kapcsolatos – tájékoztatást

az elektronikus eredményhirdetés ajánlati felhívásban megadott idõpontjától kezdve azonnal elektronikus úton kell

az ajánlattevõk és – a közbeszerzéshez támogatásban részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban

meghatározott szervek képviselõi számára (ha utóbbiak legkésõbb az eredményhirdetés elõtt az adatokhoz

hozzáférést kértek az ajánlatkérõtõl) elérhetõvé tenni.”

41. § (1) A Kbt. 96. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az eredményhirdetéskor és azt követõen nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra

hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 73. § (2)–(3) bekezdése körébe tartozik, illetõleg amelyet az ajánlat

elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérõ figyelembe vett, erre tekintettel

az ajánlattevõ kérheti hogy más ajánlattevõ ajánlatának ezen részeibe betekinthessen. Az iratbetekintést

munkaidõben kell biztosítani, a betekintést kérõ által javasolt napon.”

(2) A Kbt. 96. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ajánlatkérõ az eredményhirdetéstõl számított huszadik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrõl szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött

szerzõdéstõl elállni, ha az eredményhirdetést követõen észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség)

törvénysértõ volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérõ a módosított írásbeli összegezést köteles

faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg az összes ajánlattevõnek megküldeni.”

(3) A Kbt. 96. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más

hasonló elírást) az ajánlatkérõ kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést

az ajánlatkérõ legkésõbb az eredményhirdetést követõ tíz napon belül köteles egyidejûleg megküldeni az összes

ajánlattevõnek.”

42. § A Kbt. 96/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„96/A. § (1) Jogosult az ajánlatkérõt tájékoztatni álláspontjáról (a továbbiakban: elõzetes vitarendezés)

a) a jogsértõ eseményrõl való tudomásszerzést követõ három munkanapon belül az ajánlattevõ, ha álláspontja szerint

egészben vagy részben jogsértõ az írásbeli összegezés [93. § (2) bekezdés], illetõleg az ajánlatkérõ bármely eljárási

cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;

b) az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggõ tevékenységû kamara vagy érdekképviseleti szervezet

az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetõleg részvételi határidõ lejárta elõtti tizedik napig, egyszerû, illetõleg

gyorsított eljárásban e határidõk lejártáig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértõ az ajánlati,

ajánlattételi vagy részvételi felhívás, illetõleg dokumentáció, vagy azok módosítása. (E bekezdésben foglalt

szervezetek a továbbiakban együtt: vitarendezést kérelmezõ.)

(2) A vitarendezést kérelmezõnek az ajánlatkérõhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: elõzetes vitarendezési

kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértõnek

2472 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám



tartott elemét, továbbá a kérelmezõ javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket,

továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – hivatkoznia kell.

(3) Az elõzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki

a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezõt a kérelem megérkezésétõl számított három

munkanapon belül a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja, továbbá az elõzetes vitarendezési kérelem

benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevõjét is tájékoztatja.

(4) Amennyiben valamely ajánlattevõ elõzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be valamely – az ajánlatok bontását

követõen – történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal, kapcsolatban, az ajánlatkérõ a kérelem

benyújtásától a válaszának megküldését követõ tizedik napig nem kötheti meg a szerzõdést, illetõleg – ha részajánlat

tétele lehetséges volt – a beszerzés érintett részére vonatkozó szerzõdést, ha ez az idõpont a 99. § (3) bekezdése

szerinti szerzõdéskötési idõpontnál késõbbre esik.

(5) A 96. § (4)–(5) bekezdése szerint módosított, illetõleg kijavított írásbeli összegezés javítás vagy módosítás elõtti

tartalmára vonatkozóan elõzetes vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani.”

43. § A Kbt. 98. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a (4) bekezdést követõen a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közbeszerzési eljárás az (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével zárul le.

(5) Az (1) bekezdés szerinti, továbbá a 200. § (1) bekezdése szerinti hirdetményben fel kell tüntetni a következõ

adatokat is:

a) a nyertes ajánlattevõ 70. § (2) bekezdése szerinti minõsítését (részajánlattétel lehetõsége esetén részenkénti

bontásban);

b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem került sor, ennek indokát;

c) az ajánlattevõk nevét, címét (részajánlattétel lehetõsége esetén részenkénti bontásban);

d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint

a keretmegállapodásos eljárás elsõ részével kapcsolatos (1) bekezdés szerinti hirdetmény számát és megjelenésének

idõpontját.”

44. § A Kbt. 99. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerzõdéskötés ajánlati felhívásban megadott idõpontjától eltérve

a szerzõdést – a (2) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerzõdést – az ügy

érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozat meghozataláig nem lehet megkötni,

kivéve, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a szerzõdés megkötését engedélyezi [332. § (4) bekezdés].”

45. § A Kbt. 99/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szerzõdés – a 73. § (1) bekezdése szerinti részei kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek

a 96. § (3) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma közérdekû adatnak minõsül. E szabályt, továbbá a (3) bekezdést

a nyertes ajánlatra is alkalmazni kell, ha az a szerzõdés mellékletét képezi.”

46. § (1) A Kbt. 102. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ – a megfelelõ részvételi jelentkezés benyújtásának elõsegítése érdekében – a meghívásos és

a tárgyalásos eljárásban részvételi dokumentációt készíthet, a versenypárbeszédben pedig ismertetõt köteles

készíteni. Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban köteles megadni a részvételi dokumentáció, illetõleg az ismertetõ

(a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési

helyét és pénzügyi feltételeit is.”

(2) A Kbt. 102. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban elõírhatja, hogy a részvételi jelentkezés érdekében a részvételi

dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezõnek vagy a közbeszerzés értékének tíz

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy

elektronikus úton el kell érnie.”

(3) A Kbt. 102. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A részvételi dokumentációra az 54. § (2)–(5), (7)–(9) bekezdéseit megfelelõen alkalmazni kell.”
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47. § A Kbt. 103. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kiegészítõ tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a részvételre jelentkezõk esélyegyenlõségét.

A tájékoztatás teljes tartalmát a jelentkezõk számára hozzáférhetõvé kell tenni, illetõleg meg kell küldeni.

A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban foglaltak

módosítását a következõ esetek kivételével:

a) az 54. § (4) bekezdés szerinti eset;

b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérõen szerepel, ebben az esetben

a kiegészítõ tájékoztatásban közölni kell, melyik a megfelelõ és hogy melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis

adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerzõdésben nem lehet alkalmazni.”

48. § (1) A Kbt. 104. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A részvételre jelentkezésre a 70. § (1) bekezdését, valamint a 70. § (4)–(8) bekezdését, továbbá a 70/A. §-t kell

megfelelõen alkalmazni, a 70. § (8) bekezdését és a 70/A. § (3) bekezdését a 110. § (3) bekezdése szerinti adatokra

vonatkozóan kell alkalmazni.”

(2) A Kbt. 104. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A részvételre jelentkezõnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § szerint kell megfelelõen eljárnia, az igazolásokat

a részvételi jelentkezésben kell beadni.”

(3) A Kbt. 104. §-a a (3) bekezdését követõen kiegészül a következõ új (4) bekezdéssel:

„(4) A 71. §-t a részvételi jelentkezés és a részvételre jelentkezõ tekintetében megfelelõen alkalmazni kell.”

49. § A Kbt. 106. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„106. § (1) A jelentkezõ a részvételi jelentkezésében elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne

tartalmazzanak a (2) bekezdés szerinti elemeket.

(2) A részvételre jelentkezõ azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), továbbá

az olyan iratnak a nyilvánosságra hozatalát, melyben a részvételi jelentkezés elbírálása során az ajánlatkérõ döntése

meghozatalával összefüggésben figyelembe veendõ adatok szerepelnek. Nem korlátozható, illetõleg nem tiltható

meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekû adatok nyilvánosságára és

a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási

kötelezettség alá esik.”

50. § A Kbt. 108. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A részvételi felhívás, illetõleg részvételi dokumentáció módosítására a 76. § (1)–(2) bekezdését kell megfelelõen

alkalmazni, az ajánlattételi határidõ helyett a részvételi határidõt kell érteni.”

51. § A Kbt. 110. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A részvételi jelentkezések felbontására a 80. § (5)–(7) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

52. § (1) A Kbt. 112. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hiánypótlás során a részvételi jelentkezés úgy módosítható, úgy egészíthetõ ki, hogy megfeleljen a részvételi

felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok elõírásainak, de a következõ módosításokat,

kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:

a) a hiánypótlás során a részvételre jelentkezõ új, közösen részvételre jelentkezõ, illetõleg a közbeszerzés értékének

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetõleg erõforrást nyújtó szervezet

megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését;

b) a hiánypótlás során nem lehet a részvételi jelentkezés olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor

a 114. § (1) bekezdés a), b) pontja szerint érvénytelen.”

(2) A Kbt. 112. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követõen a részvételi jelentkezés nem

módosult-e a (2) bekezdés a)–b) pontjaiba ütközõen. A (2) bekezdés a)–b) pontjaiba ütközõ módosulás esetén, vagy ha

a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelõen teljesítették, kizárólag az eredeti részvételi jelentkezési példányt

(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlás megfelelõen teljesítettnek minõsül akkor is, ha

az csak valamely – a 70/A. § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti, vagy 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontja szerinti, vagy
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az ajánlatkérõ által a hiánypótlási felhívásban ezekkel kapcsolatban a 83. § (6) bekezdése szerint elõírt –

követelménynek nem felel meg.”

(3) A Kbt. 112. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlásra egyebekben a 83. § (3)–(6) bekezdéseit kell megfelelõen

alkalmazni.”

53. § A Kbt. 113. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113. § (1) A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérõ írásban és a többi jelentkezõ egyidejû értesítése

mellett, határidõ megadásával felvilágosítást kérhet a jelentkezõtõl a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos nem

egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása

a (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását.

(2) Ha a részvételi jelentkezés különbözõ pontjain egy adat eltérõ tartalommal (értékben) szerepel, ebben az esetben

a részvételre jelentkezõ

a) a felvilágosításban közölheti, hogy melyik adat a helyes és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban,

illetve közbeszerzési szerzõdésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minõsített adattal kell

helyettesíteni, továbbá

b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt részvételi jelentkezése nem felel meg a részvételi felhívásnak vagy

a részvételi dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidõig a felvilágosítással

érintett irattal igazolni kívánt elõírással kapcsolatban a 112. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így

hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83. § (5) bekezdése szerint – további hiánypótlásnak nincs helye.”

54. § (1) A Kbt. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha

a) azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidõ lejárta után nyújtották be;

b) a részvételre jelentkezõ ajánlatot tesz [100. § (2) bekezdése];

c) a részvételre jelentkezõ, illetõleg alvállalkozója vagy a részvételi jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó

szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);

d) a részvételre jelentkezõt, alvállalkozóját, illetõleg a részvételi jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet

az eljárásból kizárták;

e) a részvételre jelentkezõ, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni

kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerzõdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

f) egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban, valamint

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. §

(2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve a részvételi jelentkezés csomagolásával kapcsolatban a 109. § (1) bekezdésének

való meg nem felelést, illetõleg a részvételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elõírtaknak

való meg nem felelést.”

(2) A Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezõt vagy alvállalkozót, vagy a részvételi

jelentkezésben szereplõ erõforrást nyújtó szervezetet, aki

a) a kizáró okok (60–61. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését;

b) részérõl a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be.”

55. § (1) A Kbt. 117. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A részvételi jelentkezéseket a lehetõ legrövidebb idõn belül kell az ajánlatkérõnek elbírálnia és azt követõen

a részvételi szakasz eredményét vagy eredménytelenségét szóban vagy – a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén –

elektronikusan kihirdetnie (a továbbiakban együtt: eredményhirdetés). A részvételi szakasz eredményét legkésõbb

a részvételi jelentkezések felbontástól számított harminc – építési beruházás esetében hatvan – napon belül,

a részvételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési idõpontban kell kihirdetni.”

(2) A Kbt. 117. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg bekezdés kiegészül a következõ új

(6) bekezdéssel:

„(5) Az eredményhirdetésen jelen lehetnek a részvételre jelentkezõk, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban

részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselõi, illetõleg személyek.
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(6) Elektronikus eredményhirdetés esetén [a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén] az (5) bekezdést és a 118. §

(1) bekezdését nem kell alkalmazni, a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezést az elektronikus eredményhirdetés

részvételi felhívásban megadott idõpontjától kezdve azonnal elektronikus úton kell a részvételre jelentkezõk és

– a közbeszerzéshez támogatásban részesülõ ajánlatkérõ esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek

képviselõi számára (ha utóbbiak legkésõbb az eredményhirdetés elõtt az adatokhoz hozzáférést kértek

az ajánlatkérõtõl) elérhetõvé tenni.”

56. § (1) A Kbt. 121. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlattevõnek a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott

tartalmi és a 70/A. § (1)–(3) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és

benyújtania, az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban egyszerûbb formai követelményeket is elõírhat. Az ajánlatnak

tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetõleg az ajánlattételi felhívás

feltételeire, a szerzõdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevõnek

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,

kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.”

(2) A Kbt. 121. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban nem megadott és

az ajánlattételi felhívásban, illetõleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrõl

e határidõ lejárta elõtt egyidejûleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni az összes ajánlattevõt és egyben új

ajánlattételi határidõt kell megállapítani. A határidõ – meghívásos eljárás esetében – legkorábban a módosítás

megküldésének napjától számított tizenötödik napot követõ elsõ munkanapon járhat le, kivéve ha ez korábban van,

mint az eredeti ajánlattételi határidõ, ekkor az ajánlattételi határidõt nem kell módosítani. A módosított ajánlattételi

határidõt úgy kell meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez.”

(3) A Kbt. 121. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidõ lejártáig visszavonhatja, ha az ajánlattételi felhívás

megküldését követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény

miatt a szerzõdés megkötésére, illetõleg a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Az ajánlattételi

felhívás visszavonásáról az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt egyidejûleg, közvetlenül, írásban kell tájékoztatni

az összes ajánlattevõt. Ebben az esetben az ajánlatkérõnek az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítania. Az eljárás

eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételére a 98. § alkalmazandó.”

(4) A Kbt. 121. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérõnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a részvételi

felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd

esetén az ismertetõben meghatározott feltételeknek is. A 63. § (5) bekezdése szerinti ellenõrzést az ajánlattételi

határidõ lejárta és az eredményhirdetés között ismét el kell végezni.”

57. § A Kbt. 133. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyílt eljárásnak (3. cím) az 50. § (3)–(5) bekezdésében, az 51. § (3) bekezdésében, az 52–54. §-ban, az 56. § (1),

(4) bekezdésében, az 57. § (5) bekezdésében, az 58. § (1) bekezdésében, az 59. §-ban, a 60. § (5) bekezdésében, a 61. §

(1)–(2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 65. § (2) bekezdésében, a 69–70/A. §-ban, a 71. § (1),

(4) bekezdésében, a 79. § (3) bekezdésében, a 81. §-ban, a 83. §-ban, a 85. §-ban, a 88–91. §-ban, a 94. §-ban és

a 99. §-ban említett ajánlati felhívása helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.”

58. § A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 125. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell

tárgyalni és – a 99. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki

a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben a 63. §-t azzal az eltéréssel

kell alkalmazni, hogy

a) az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozónak, illetõleg az erõforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik

a kizáró okok hatálya alá, továbbá

b) legkésõbb a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül kell csatolnia az ajánlattevõnek az a) pont szerinti

személyek (szervezetek) vonatkozásában a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint – adott esetben – a 61. §
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(2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá – ha valamelyikük nem

szerepel az adózás rendjérõl törvény szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban, vonatkozásában – a 63. §

(2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat.”

59. § A Kbt. 136. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezõnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya

alá. Ebben az esetben a 63. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a részvételre jelentkezõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozónak, illetõleg az erõforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy

nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá

b) legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártáig kell csatolnia az ajánlattevõnek az a) pont szerinti személyek

(szervezetek) vonatkozásában a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával, valamint – adott esetben – a 61. § (2) bekezdése

szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat, továbbá – ha valamelyikük nem szerepel az adózás

rendjérõl törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vonatkozásában – a 63. § (2) bekezdés b) pontja

szerinti igazolásokat.”

60. § A Kbt. 136/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A keretmegállapodásos eljárás két részbõl áll. Az elsõ részben az ajánlatkérõ (ajánlatkérõk) e fejezet szerinti nyílt

vagy meghívásos eljárást köteles(ek) alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérõ tárgyalásos

eljárást is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának

a 124. §, illetve 125. § szerinti feltételei fennállnak. Az elsõ rész szerinti eljárásban a 3–5. és 6–7. címek rendelkezéseit

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az építési beruházás dokumentációjának nem kell árazatlan költségvetést és

az e törvény felhatalmazása alapján alkotott külön jogszabály szerinti terveket tartalmaznia. A második részben

az ajánlatkérõ a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlato(ka)t és köt szerzõdést

az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. Ha az elsõ rész szerinti eljárásban a dokumentáció nem tartalmazta

az árazatlan költségvetést és e törvény felhatalmazása alapján alkotott külön jogszabály szerinti terveket, akkor azokat

a második részben beszerzett közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a konzultációra szóló felhívással vagy az ajánlattételi

felhívással egyidejûleg kell megküldeni.”

61. § A Kbt. 184. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt

– továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel

kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban

meghatározott mértékû – díjat kell fizetni.”

62. § A Kbt. 228. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„228. § A 225. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra a 135. §-t kell alkalmazni.”

63. § (1) A Kbt. 243. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]

„c) a 4. számú melléklet szerinti jogi szolgáltatások és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység esetében,

ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;”

(2) A Kbt. 243. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]

„e) a 4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra

ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;”

(3) A Kbt. 243. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]

„g) a hideg élelmiszer és fõzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék,

gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;”

(4) A Kbt. 243. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]

„h) a 2011-es magyar EU-elnökség elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ beszerzésekre;”

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2477



64. § A Kbt. 245. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„245. § A közbeszerzés értékének megállapítására a 35–39. §, 39/A. § és a 40. § (1)–(5) bekezdésének rendelkezéseit kell

alkalmazni.”

65. § (1) A Kbt. 246. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E fejezet és a VII. fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Lapjában, a Közbeszerzési Értesítõben (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítõ) történõ közzétételt kell érteni és arra

a (2)–(5) bekezdést kell alkalmazni.”

(2) A Kbt. 246. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõnek a hirdetményt a külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell

megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Titkárságának). Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérõ adhat fel,

amelyik a 18. § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésõbb a hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történõ

megküldése elõtt öt nappal – eleget tett.”

(3) A Kbt. 246. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ajánlatkérõ kérheti, hogy a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az általa megküldött hirdetményt megvizsgálja

abból a szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. Ha az ajánlatkérõ kéri

a hirdetmény ellenõrzését, azért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmény

ellenõrzése és a díj megfizetése kötelezõ, ha az ajánlatkérõ a 241. § b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá és

a hirdetményt nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlatkérõ nevében közzététel céljából. A díj

megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22. §

(1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérõket.”

66. § (1) A Kbt. 249. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következõket kell tartalmaznia:]

„b) a közbeszerzés tárgyát, illetõleg mennyiségét, továbbá ha dokumentációt nem készít a közbeszerzési mûszaki

leírást, illetõleg a minõségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket;”

(2) A Kbt. 249. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban jogosult a 60. § (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdése és a 62. § szerinti kizáró

okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését elõírni. Ha az ajánlatkérõ valamely

kizáró oknak a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését elõírta, a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevõnek,

a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint

az ajánlattevõ részére a szerzõdés teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.”

(3) A Kbt. 249. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:

„(4) Az ajánlattevõ alkalmasságának meghatározására a 65. §, 66. §, 67. § és a 69. § megfelelõen alkalmazandó.

(5) Az ajánlatkérõ építési beruházás esetén köteles, egyéb esetekben jogosult dokumentációt készíteni, melyre

az 54. §-t kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy árubeszerzés és szolgáltatás esetén szerzõdéstervezet helyett

elegendõ szerzõdéses feltételeket közölni a dokumentációban.”

67. § (1) A Kbt. 250. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban a következõ rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak úgy, hogy azokban

az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni:

a) az eljárás megkezdésére és megindítására a 35. § (2) bekezdése, valamint a 48. § (3) bekezdése;

b) az ajánlattételi felhívásra az 52. §, a kiegészítõ tájékoztatásra az 56. § azzal, hogy a kiegészítõ tájékoztatás kérés

határideje az ajánlatok bontását megelõzõ ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását

megelõzõ harmadik munkanap;

c) a bírálati szempontokra az 57. §;

d) az ajánlatra a 70. § (1) és (2), valamint (4)–(7) bekezdése, a 70/A. §, a 71. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése, továbbá

a 73. §;

e) az ajánlattételi határidõre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése, az ajánlattételi

határidõ módosítására a 75. § (1) bekezdése, továbbá az ajánlattételi felhívás, illetõleg dokumentáció módosítására

a 76. §, azzal, hogy az ajánlattételi határidõt, ajánlattételi felhívást, módosító, illetõleg dokumentáció módosítását jelzõ

hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidõig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont

a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az ismert ajánlattevõket írásban közvetlenül is
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tájékoztatni kell az eredeti ajánlattételi határidõ lejárta elõtt, illetõleg aki ezt követõen válik ismertté, az ismertté

válásának idõpontjában; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni,

döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet;

f) az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79. és 80. §;

g) az ajánlatok elbírálására a 81–89/A. § és a 90. § (5) bekezdése, továbbá a 91–93. §, azzal, hogy az eljárás

eredményérõl szóló összegezést legkésõbb az ajánlatok felbontástól számított harminc – építési beruházás esetében

hatvan – napon belül kell megküldeni az ajánlattevõknek;

h) az elõzetes vitarendezésre a 96/A. §, az ajánlatok nyilvánosságára a 96. § (3) bekezdése és a 97. §, a szerzõdés

megkötésére a 99. és a 99/A. §, valamint tárgyalás esetén a 128. § is azzal, hogy eredményhirdetést nem kell tartani,

eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményérõl szóló összegezés megküldésének napját kell érteni, továbbá

hogy a szerzõdéskötés idõpontját egy ízben legfeljebb 30 nappal el lehet halasztani, errõl az ajánlattevõket írásban kell

tájékoztatni az eredeti idõpont elõtt.”

(2) A Kbt. 250. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:

„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy

meghaladja a közösségi értékhatárt, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót

tartalmazó hirdetmény megküldésére és közzétételére a 98. §-t kell alkalmazni, azzal, hogy az eljárás eredményérõl

vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményben [98. § (3) bekezdés] az ajánlatkérõnek

nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével; ha nem ért egyet, a hirdetmény nem kerül közzétételre

és a 246. § (5) bekezdése szerinti díjat nem kell utána befizetni. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti a 47. §

(1) bekezdése szerinti közzétételt a Közbeszerzési Értesítõben.

(5) Az ajánlatkérõnek az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót külön jogszabályban

meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétennie, mely hirdetményt a Közbeszerzési Értesítõben

történõ közzétételre legkésõbb az eljárás eredményérõl szóló összegezés ajánlattevõknek történt megküldésétõl

számított öt munkanapon belül kell feladni.”

68. § A Kbt. 251. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„251. § (1) Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívást tartalmazó

hirdetmény feladásának napjától számított húsz napnál rövidebb idõtartamban.

(2) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás

becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az ajánlatkérõ a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett

legalább három ajánlattevõnek köteles egyidejûleg, közvetlenül írásbeli – a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat

tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni. Ilyen esetben az ajánlattételi határidõ minimális idõtartama a felhívás

megküldésétõl számított tizenöt nap.

(3) Az ajánlatkérõ azonban a (2) bekezdés szerinti esetben is jogosult a 249. § (1) bekezdés alkalmazására.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a 250. §-t a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az olyan ajánlattevõ, akit ajánlattételre felhívtak, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan ajánlattevõvel, akit

az ajánlatkérõ ajánlattételre nem hívott fel;

b) ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevõ ajánlatot, az ajánlatkérõ megkezdheti a beérkezett ajánlatok

értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt

az ajánlattevõt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat

fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei idõközben nem változtak meg;

c) az 53/A. § és az 59. § nem alkalmazható;

d) az ajánlattételi határidõ, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt

közzétenni, hanem közvetlenül, írásban kell az ajánlattevõket tájékoztatni.

(5) Az egyszerû eljárásban a törvény 2–5/A. és 7–8., valamint 10. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt

rendelkezései is megfelelõen alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a 246–247. és 249–250. §-okban

és az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi

határidõt kell biztosítani, amely alatt megfelelõen lehet részvételre jelentkezni.”

69. § A Kbt. 253. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ az e fejezet szerinti közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az elõzõ évben

– árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül
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számított árbevételt el nem érõ ajánlattevõk számára, akik ajánlatában szereplõ – a közbeszerzés értékének tíz

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó(k) is megfelel(nek) ennek az elõírásnak.”

70. § A Kbt. 259. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„259. § A közbeszerzés értékének megállapítására a 35–39. §, 39/A. § és a 40. § (1)–(5) bekezdésének rendelkezéseit kell

alkalmazni.”

71. § A Kbt. 261. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ új (1)–(3) bekezdés lép, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés

számozása (4) bekezdésre változik:

„(1) A különös egyszerû közbeszerzési eljárásra a 249–250. §-t, a 251. § (1)–(4) bekezdését és a 252–253. §-t

a (2)–(4) bekezdés szerinti eltéréssekkel kell alkalmazni.

(2) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban a 197. és 199. § megfelelõen alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás

helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.

(3) Az egyszerû eljárásban a törvény 12–18. és 20. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is

megfelelõen alkalmazhatók, a nyílt eljáráson kívüli eljárástípusokat is a 246–247. és 249–250. §-okban és a 251. §

(1)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen kell lefolytatni azzal, hogy a részvételi szakaszban annyi részvételi

határidõt kell biztosítani, amely alatt megfelelõen lehet részvételre jelentkezni.”

72. § A Kbt. 303. §-ának számozása 303. § (1) bekezdésre változik és a § a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A szerzõdés módosítását megalapozó körülménynek tekintendõ az is, ha a szerzõdés teljesítése során olyan

objektum kerül elõ, amelyrõl a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése

alapján feltételezhetõ, hogy az kulturális örökségi értéknek minõsül.”

73. § A Kbt. 304. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„304. § (1) A közbeszerzési szerzõdést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevõként [91. § (2) bekezdése]

szerzõdõ félnek, illetõleg közösen ajánlatot tevõknek, vagy – ha az ajánlatkérõ gazdálkodó szervezet létrehozásának

kötelezettségét elõírta vagy azt lehetõvé tette (52. §) – a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) kizárólagos részesedésével

létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.

(2) Az ajánlattevõként szerzõdõ fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt – a beszerzés értékének tíz százalékát

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó mûködhet közre, továbbá köteles közremûködni a 69. §

(8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük

tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet.

(3) Ha a szerzõdéskötést követõen – a szerzõdéskötéskor elõre nem látható ok következtében – beállott lényeges

körülmény, vagy az alvállalkozó, illetõleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzõdés vagy annak egy

része nem lenne teljesíthetõ a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérõként szerzõdõ fél más megjelölt szervezet

(személy) közremûködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel azoknak a 69. § (2) bekezdése szerinti mûszaki-szakmai

alkalmassági minimum követelményeknek, melyeknek az ajánlattevõként szerzõdõ fél a közbeszerzési eljárásban

az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

(4) Ha az ajánlattevõ nem él a (3) bekezdés szerinti lehetõséggel, köteles az alvállalkozó tekintetében a 305. §

(3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot megtenni és a részére járó ellenszolgáltatást megfizetni.

(5) Az (1), (2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget (a szakember kivételével) teljesítheti az ajánlattevõként

szerzõdõ fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike jogutódlással megszûnik.”

74. § A Kbt. 304/A. §-a a (6) bekezdést követõen kiegészül a következõ új (7) bekezdéssel:

„(7) A projekttársaság teljesítését referenciaként, illetve a 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételként

a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel

mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság idõközben megszûnt.”

75. § A Kbt. 305. §-ának (2)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerzõdés esetén az ajánlatkérõként szerzõdõ fél, amennyiben

az ajánlattevõként szerzõdõ fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerzõdésben az átadás-átvételi eljárás

megkezdésére meghatározott határidõt követõ tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy

2480 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám



megkezdi, de a szerzõdésben meghatározott határidõben – mely legfeljebb huszonöt nap lehet – nem fejezi be,

az ajánlattevõként szerzõdõ fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

(3) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél, illetõleg – európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre

köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérõként szerzõdõ fél) a következõ szabályok

szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevõként szerzõdõ fél (felek) legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig kötelesek nyilatkozatot

tenni az ajánlatkérõnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevõként szerzõdõ fél legkésõbb a teljesítés elismerésének idõpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási

jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejûleg

felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevõként szerzõdõ felek mindegyike a teljesítés elismerését követõen haladéktalanul azon összegre

vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérõ felé, mely az általa a szerzõdés teljesítésébe bevont alvállalkozókat,

illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja

az ajánlattevõknek;

e) az ajánlattevõként szerzõdõ fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetõleg

az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

f) az ajánlattevõként szerzõdõ felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy

az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérõként szerzõdõ

félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérõként szerzõdõ fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevõként

szerzõdõ fél jogszerûen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];

g) az ajánlattevõként szerzõdõ felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat,

melyek ellenértékét az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevõként szerzõdõ feleknek,

ha õk az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevõként szerzõdõ felek valamelyike az e), illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérõ õrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevõt, ha igazolja, hogy az e),

illetõleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlõ irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy

szakember nem jogosult az ajánlattevõ által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidõ

negyvenöt nap.

(4) A (3) bekezdéstõl akkor lehet eltérni, ha törvény eltérõen rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja

szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését

az ajánlattevõként szerzõdõ féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevõi számlára lehet

alkalmazni.

(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél, minden részlettel

kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést.

(6) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél által igazolt szerzõdésszerû teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja

szerinti határidõ eredménytelen elteltét követõen, az ajánlattevõként szerzõdõ fél – a 99. § (1) bekezdésében

meghatározott – az ajánlatkérõként szerzõdõ fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési

megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérõ számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája

terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevõ a (3) bekezdés e), illetõleg f) pontja

szerinti kötelezettségét nem teljesítette.”

76. § A Kbt. 323. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„323. § (1) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérõ, az olyan ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ vagy egyéb érdekelt, akinek

jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütközõ tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A (3) bekezdés

szerinti iratok jogsértõ volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggõ tevékenységû kamara

vagy érdekképviseleti szervezet is. E bekezdésben foglaltak a továbbiakban: kérelmezõ.

(2) A kérelem – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmezõ tudomására jutásától számított tizenöt

napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezõ tudomására

jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétõl számított kilencven napon túl kérelmet

elõterjeszteni nem lehet.
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(3) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetõleg ezek módosításával kapcsolatban

az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetõleg részvételi határidõ lejártáig lehet kérelmet benyújtani,de ha

a (2) bekezdés szerinti határidõ ennél késõbb jár le, akkor a kérelmezõ a (2) bekezdés szerinti idõpontig jogosult

kérelmet elõterjeszteni.

(4) A (2) bekezdés szerinti határidõ számításakor a jogsértés tudomásra jutásának kell tekinteni

a) az elõírt határidõ lejártánál késõbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétõl számított

tizenötödik napot;

b) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben a megtekintett iratokkal kapcsolatban szereplõ jogsértéssel

kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmezõ az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérõnél

vagy a Közbeszerzési Döntõbizottságnál;

c) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben elõzetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérõ

a jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében

az ajánlatkérõi álláspont megküldésének idõpontját;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés e törvénybe ütközõ módosítása vagy teljesítése esetében

a szerzõdés módosításáról, illetõleg teljesítésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétõl számított

harmincadik napot.

(5) A (2) bekezdés szerinti határidõ számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét,

közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését;

b) az elõírt határidõ lejártánál késõbb feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét;

c) a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a szerzõdés megkötésének idõpontját, illetõleg ha

ez nem állapítható meg, akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdését.

(6) Ha a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés a (2) bekezdés szerinti határidõ leteltét követõen jut

a kérelmezõ tudomására, a kérelmet a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható meg,

akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdésétõl számított egy éven belül nyújthatja be.

(7) A (2)–(6) bekezdés szerinti határidõk elmulasztása jogvesztéssel jár.

(8) A kérelem 396. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatait a Közbeszerzési Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa

honlapján a kérelem beérkezése után haladéktalanul közzéteszi.

(9) A kérelem benyújtása elõtt az ajánlattevõ vagy egyéb érdekelt kérelmezõ köteles errõl – az általa feltételezett

jogsértés megjelölésével – a kérelem benyújtásával megegyezõ módon az ajánlatkérõt, illetõleg a beszerzõt

értesíteni.”

77. § (1) A Kbt. 324. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kérelemben meg kell jelölni]

„h) hogy volt-e elõzetes vitarendezés, továbbá ha volt, annak eredményét, illetve az ajánlatkérõ válaszát, melyet

csatolni is kell.”

(2) A Kbt. 324. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek

mértéke – az e törvény második része szerinti közbeszerzési eljárásokban, ha a kérelem az eljárás eredményérõl vagy

részvételi szakasz eredményérõl szóló összegezésben foglaltakkal (is) kapcsolatos – kilencszázezer forint, minden

egyéb esetben százötvenezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A kérelemhez csatolni kell a díj

befizetésérõl szóló igazolást. A díj mértéke húsz százalékkal kevesebb, ha a kérelmezõ a 96/A. § szerint elõzetes

vitarendezést is kérelmezett az (1) bekezdés szerinti kérelemben szereplõ – a 323. § (2)–(6) bekezdés szerinti idõpontig

már a tudomására jutott – jogsértések miatt.”

78. § (1) A Kbt. 327. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha

a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:]

„j) a kormány által az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások ellenõrzésére kijelölt szerv.”

(2) A Kbt. 327. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását

a) az (1) bekezdés a), b) és d–i) pontja szerinti szervezet a jogsértés tudomásra jutásától, közbeszerzési eljárás

mellõzése esetén a szerzõdés megkötésérõl, vagy – ha ez nem állapítható meg – teljesítésének bármelyik fél általi
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megkezdésérõl történt tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül, de legkésõbb a jogsértés megtörténtétõl

számított egy éven belül, illetõleg – a közbeszerzési eljárás mellõzése estén – három éven belül,

b) az (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti szervezet a jogsértés tudomásra jutásától, számított harminc napon belül, de

legfeljebb a jogsértés megtörténtétõl számított három éven belül, közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ

beszerzés esetén a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerzõdés

teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdésétõl számított három éven belül

kezdeményezheti.”

79. § A Kbt. 346. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozata sérti, illetõleg a Közbeszerzési

Döntõbizottság eljárását a 327. § (1) bekezdése alapján kezdeményezõ szervezet vagy személy keresettel kérheti

a bíróságtól annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kérésének indoka nemcsak a Közbeszerzési Döntõbizottság

jogszabálysértése lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint a Közbeszerzési Döntõbizottság nem

megfelelõen értékelte, minõsítette a kérelmezett korábbi eljárását, döntését e törvény szabályaira tekintettel.”

80. § A Kbt. 375. §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Tanács tíz tagból áll. A Tanácsban az egyes közérdekû célokat, az ajánlatkérõket és az ajánlattevõket azonos

számú tag képviseli.

(2) A törvény alapelveinek és egyes közérdekû céloknak az érvényesítése a Tanácsban a következõ szervezetek vagy

személyek által kijelölt személyek feladata:

a) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke;

b) a közbeszerzésekért felelõs miniszter;

c) a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter.

(3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek általános érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek

által kijelölt személyek képviselik:

a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt személy;

b) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;

c) az építésügyért felelõs miniszter által kijelölt személy.

(4) A közbeszerzési eljárás ajánlattevõinek általános érdekeit a Tanácsban a munkáltatók országos érdekképviseletei

és az országos gazdasági kamarák által kijelölt három személy képviseli.”

81. § A Kbt. 378. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács elnöke]

„e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tanács fõtitkára (a továbbiakban: fõtitkár), a Tanács Titkárságának

alkalmazottai, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke, elnökhelyettese és a közbeszerzési biztosok

vonatkozásában.”

82. § (1) A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács]

„j) kialakítja és mûködteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben

biztosítja, hogy a döntõbizottsági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörûen, tárgyszavas

keresési lehetõséggel bárki által elérhetõek legyenek;”

(2) A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács]

„k) a közbeszerzésekért felelõs minisztériummal egyeztetve a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elõsegítendõ

útmutatót készít a jogorvoslati döntésekbõl levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel

kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról; az útmutatót honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítõben közéteszi;”

(3) A Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének n)–o) pontjai helyébe a következõ n)–p) pontok lépnek, egyidejûleg az eredeti

p)–q) pontok betûjele q)–r) pontra módosul:

[A Tanács]

„n) a közbeszerzésekért felelõs miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési eljárásban részt vevõk oktatására

vonatkozó feltételrendszer kialakításában;
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o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel;

p) folyamatosan frissíti, karbantartja és honlapján közzéteszi az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított

béreket és kapcsolódó közterheket;”

83. § A Kbt. 394. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fõtitkár és a Titkárság alkalmazottai a Tanáccsal állnak közszolgálati jogviszonyban, mely jogviszonyra

a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényt kell alkalmazni. A fõtitkár a helyettes államtitkárnak járó illetményre,

valamint egyéb juttatásokra jogosult.”

84. § A Kbt. 395. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Döntõbizottság elnöke az lehet, aki legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves bírói gyakorlattal

vagy legalább tízéves közbeszerzési és legalább hároméves közbeszerzési biztosi gyakorlattal, továbbá jogi

szakvizsgával rendelkezik.”

85. § (1) A Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

„a) a hirdetmények és közbeszerzési terv megküldésének és közzétételének részletes szabályait, a hirdetmények

ellenõrzésének, rendjét, díjának mértékét, befizetését, továbbá a Közbeszerzési Értesítõben, illetve a Közbeszerzések

Tanácsa honlapján történõ közzététel rendjét és díjának mértékét, befizetését;”

(2) A Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

„f) az építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárásokban készítendõ dokumentáció tartalmát;”

(3) A Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]

„k) a 2011-es magyar EU-elnökség elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ, a közösségi értékhatárt el nem érõ

értékû beszerzések sajátos szabályait;”

Hatálybalépés

86. § (1) E törvény – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és 2010. december

31-én hatályát veszti.

(2) 2010. szeptember 15-én lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti az 1–79. §, a 85. §, a 87. § és a 88. §

(1) bekezdése, melyek rendelkezéseit az e bekezdés szerinti hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre,

tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások alapján megkötött szerzõdésekre, továbbá az ezen eljárásokkal

kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett

elõzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

87. § (1) A 86. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti a Kbt. 4. §-ának 13/A. pontja, 4. §-ának

19. pontja, 6. §-ának (2) bekezdése, 10. §-ának (6) bekezdése, 11. §-ának (5), (8) és (9) bekezdése, 11/A. §-a, 20. §-a

(3) bekezdésének második mondata, 21. §-ának (3) bekezdése, 53. §-ának (6) bekezdése, 63/A. §-a, 71. §-ának

(3) bekezdése, 86. §-ának (8) bekezdése, 87. §-ának (4) bekezdése, 88. §-ának (3) bekezdése, 92. §-ának f) pontja,

92/A. §-a, 96/B. §-a, 96/C. §-a, 98. §-ának (2) bekezdése, 99/A. §-ának (4) bekezdése, 102. §-ának (4) bekezdése, 105. §-a,

112. §-ának (5)–(7) bekezdése, 115. §-ának (2)–(4) bekezdése, 161. §-ának (5) bekezdése, 200. §-ának (2) bekezdése,

242. §-ának (2) bekezdése, 246. §-ának (6) bekezdése, 247. §-ának (1) bekezdése, 248. §-a, 249. §-a (2) bekezdésének

p) pontja, 252. §-a (1) bekezdésének f) pontja, 252. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 254. §-ának (3) bekezdése, 260. §-a

és az afölötti cím, 324. §-ának (2) bekezdése, 327. §-ának (3) bekezdése, 340. §-a (4) bekezdésének d) pontja, 396. §

(1) bekezdés c) pontja, 404. §-a (1) bekezdésének n), o), p) pontja, 404. §-ának (7) bekezdése.

(2) A 86. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti:

a) a Kbt. 96. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata;

b) a Kbt. 193. §-ában az „és a 71. §-ának (3) bekezdése” fordulat.
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(3) A 86. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl

szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. §-ának (6) bekezdése.

Módosuló rendelkezések

88. § (1) E törvény 86. § (2) bekezdése szerinti hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Kbt. 4. §-ának 3/E. pontjában a „66. §-ának (1) bekezdésének a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „66. §-ának

(1) bekezdésének a)–d) pontja” szövegrész lép;

b) a Kbt. 22. §-ának a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” kifejezés helyébe a „Miniszterelnökség” kifejezés lép;

c) a Kbt. 29. §-ának f) pontjában a „közszolgálati” kifejezés helyébe a „közszolgálati vagy kormánytisztviselõi”

szövegrész lép;

d) a Kbt. 30. §-ának a) pontjában és 32. §-ának a) pontjában a „133 000 euró” szövegrész helyébe a „125 000 euró”

szövegrész lép, a Kbt. 30. §-ának b) pontjában, továbbá 32. §-ának b), c) és d) pontjában a „206 000 euró”

szövegrész helyébe a „193 000 euró” szövegrész lép, a Kbt. 31. §-ának (1) és (2) bekezdésében, továbbá

a 176. §-ának (2) bekezdésében az „5 150 000 euró” szövegrész helyébe a „4 845 000 euró” szövegrész lép;

e) a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdésében, 184. §-ának (2) bekezdésében a „tizenöt nappal” szövegrész helyébe

az „öt nappal” szövegrész lép;

f) a Kbt. 53. §-ának (8) és (9) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés” szövegrész lép;

g) Kbt. 83. §-ának (5) bekezdésében a „hiánypótlást követõen” szövegrész helyébe a „hiánypótlási felhívás kiküldését

követõen” szövegrész lép;

h) a Kbt. 93. §-ának (3) bekezdésében a „96/C. §” szövegrész helyébe a „96. § (4) bekezdés” szövegrész lép;

i) a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdésében a „305. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „305. § (6) bekezdés” szövegrész

lép;

j) Kbt. 99. §-ának (3) bekezdésében a „huszadik napnál korábbi” szövegrész helyébe a „tizedik napnál korábbi”

szövegrész lép;

k) a Kbt. 118. §-ának (5) bekezdésében a „96/B. és 96/C. §” szövegrész helyébe a „96/A. §” szövegrész lép;

l) a Kbt. 120. §-ának (2) bekezdésében az „54. § (6) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „54. §” szövegrész lép;

m) Kbt. 136/A. §-ának (7) bekezdésében és 233. §-ának (6) bekezdésében a „mellékletei” kifejezés helyébe „részei”

kifejezés lép;

n) a Kbt. 136/C. §-ának (5) bekezdésében a „96. § (1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „95–96. §” szövegrész lép;

o) a Kbt. 176. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 177. §-ának a) és b) pontjában a „412 000 euró” szövegrész helyébe

a „387 000 euró” szövegrész lép;

p) a Kbt. 192. §-ában és 233. §-ának (6) bekezdésében a „96/A. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „96. §

(3) bekezdés” szövegrész lép;

q) a Kbt. 253. §-ának (2) bekezdésében az „a kétszázmillió” szövegrész helyébe az „az ötszázmillió” szövegrész lép;

r) a Kbt. 306/A. §-ában és a 350. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „96/B. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe

a „96/A. § (4) bekezdés” szövegrész lép;

s) a Kbt. 307. §-ának (1) bekezdésében az „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „tizenöt munkanapon belül”

szövegrész lép;

t) a Kbt. 320. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a) és c) pontjában a „munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban” szövegrész helyébe az „egyéb foglalkoztatási jogviszonyban” szövegrész lép;

u) a Kbt. 324. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „96/B. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „96/A. § (3) bekezdés”

szövegrész lép;

v) a Kbt. 325. §-ának (1) bekezdésében a „323. § (1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „323. § (1)–(6) bekezdés”

szövegrész lép;

w) a Kbt. 340. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „96/B. §-ának (1), (3) vagy (4) bekezdésének” fordulat „96/A. §-ának

(4) bekezdésének” fordulatra módosul;

x) a Kbt. 340/A. §-ának (4) bekezdésében a „kizárja” szövegrész helyébe a „nem zárja ki” szövegrész lép;

y) a Kbt. 395. §-ának (7) bekezdésében a „szakállamtitkárt” kifejezés helyébe a „helyettes államtitkárt” kifejezés lép;

z) a Kbt. 404 §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „– szükség szerint e törvénytõl eltérõ –” fordulat „részletes”

kifejezésre módosul;

zs) a Kbt. 404. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegrészében az „az igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész

helyébe az „a nemzeti fejlesztésért felelõs miniszter” szövegrész lép.
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(2) A 86. § (1) bekezdése szerinti hatálybalépés idõpontjában a Kbt. 377. §-ának (5) bekezdésében a „két évre” szövegrész

helyébe az „öt évre” szövegrész lép.

Átmeneti rendelkezések

89. § (1) A Közbeszerzések Tanácsa e törvény 80. §-a szerinti összetételének kialakítása érdekében a jelölésre jogosult

szervezetek a törvény 86. § (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követõ tizenhatodik napig kötelesek kijelölni az új

tagokat.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt tagok kötelesek az e törvény 86. § (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követõ

tizenötödik napot követõ elsõ munkanapon a Tanács székhelyén alakuló ülést tartani és megválasztani

a Közbeszerzések Tanácsa elnökét, valamint alelnökét.

(3) A Közbeszerzések Tanácsa (2) bekezdés szerinti megalakulásával a Tanács korábbi elnökének, alelnökének és tagjainak

a megbízatása megszûnik.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

90. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és

a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról [a törvény

végrehajtására a Kbt. 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l), m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján

megalkotott kormányrendeletekkel együtt];

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra,

az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról [a törvény

végrehajtására a Kbt. 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l), m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján

megalkotott kormányrendeletekkel együtt];

c) a Bizottság 1177/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történõ módosításáról.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

A Kormány 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalokat érintõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és

h) pontjában,

a 4–6. §, a 8–18. §, valamint a 20–22. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások

megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. § és a 24. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és

c) pontjában,

a 25. § tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a), j) és k) pontjában és
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a 26. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában

a 27. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 100. §-ában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)

Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek

diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége

szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt

megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete „A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó

létesítményei” címû táblázata helyébe a 4. melléklet szerinti táblázat lép.

5. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet

2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

7. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]

„a) elsõ fokon a 2. mellékletben meghatározott Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve

szakigazgatási szerveként mûködõ építésfelügyeletet (a továbbiakban: elsõfokú építésfelügyeleti hatóság),”

(jelöli ki.)

8. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

1. és 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9. § A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10. § (1) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe

a 9. melléklet lép.

(2) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 10. melléklet

szerint módosul.
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11. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete

a 11. melléklet szerint módosul.

12. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli

közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete

a 12. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.

rendelet 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(2) A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.

rendelet 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

14. § A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

15. § A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009.

(IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

16. § A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

a 17. melléklet szerint módosul.

17. § A „King's City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.

rendelet 1. és 2. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

18. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete

a 19. melléklet szerint módosul.

19. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében,

4. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1), (4), (5) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatal”

szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 3. § (6) bekezdésében

az „az államigazgatási hivatal felkérése” szövegrész helyébe az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve felkérése” szöveg, 4. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg, 3. mellékletében a „Regionális

Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”

szöveg lép.

20. § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.

(II. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

21. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
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22. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

23. § (1) Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl

szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalok vezetõi” szövegrész helyébe

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõje” szöveg lép.

(2) Az „Életmentõ Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében

a „regionális államigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve vezetõjének” szöveg lép.

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdés i) pontjában „a repülõtér

fekvése szerinti regionális államigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe „a Kormány a repülõtér fekvése szerinti

illetékes általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg lép.

(4) A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs

Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól,

a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és

mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában

a „Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Közigazgatási

Hivatala” szöveg lép.

(5) Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdés

a) pontjában a „szervének (a továbbiakban: területi államigazgatási szerv)” szövegrész helyébe a „szervének” szöveg,

2/A. § (3) bekezdésében a „területi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve” szöveg lép.

(6) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

7. számú melléklet 2. függelékében a „Készült a ............................... Államigazgatási Hivatalban .......... év ......................... hó

........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában elõírt alkotmányos

alapismeretek vizsgáról.” szövegrész helyébe a „Készült a ............................... (a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve megjelölése)-ban .......... év ......................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló

1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában elõírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.” szöveg lép.

24. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

25. § Nem lép hatályba az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló

207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja és 9. § (4) bekezdése.

26. § (1) A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A Kormány az állami fõépítészi feladatok ellátására a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervének a 2. mellékletben meghatározott terület- és településrendezési feladatokat ellátó önálló szakigazgatási

szerveként mûködõ állami fõépítészt jelöli ki.”

(2) A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a 24. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

27. § Nem lép hatályba a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 3. §

(6) bekezdése.

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. augusztus 31-én lép hatályba, és ez a rendelet

a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–24. § és a 26. § 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kézbesítésében

közremûködõ általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett személyi kör

2 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

5 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

6 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

7 Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza Az Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

10 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

11 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

13 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

14 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak, a lakóhelyüktõl függetlenül

”

2. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítására irányuló eljárásban közremûködõ

általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett személyi kör

2 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak
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A B C

4 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

6 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak, a lakóhelyüktõl függetlenül

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

9 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

10 Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

11 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

13 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

14 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

”

3. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítására irányuló eljárásban

közremûködõ általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett kör

2 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

4 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

6 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak a lakóhelyüktõl függetlenül

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

9 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

10 Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak
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11 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

13 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

14 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

”

4. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

Létesítmény
Létesítmény

azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú
engedélyezõ hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

1. szennyvíztisztító telep Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 210005–210020)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
(KTVF)

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
(a továbbiakban:
OKTVF)

2. építési engedély
a központi épületre

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

3. külsõ szállítási
infrastruktúra

Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 209973, 209990,
209996, 210011)

építési engedély Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Közép-
magyarországi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

4. fõgyûjtõ Budapest, I., III., XI. ker.
7 km hosszúságú
fõgyûjtõje

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

5. átemelõ Budapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

6. átemelõ Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz. 4005,
4008)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

7. átemelõ Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

8. folyó alatti átvezetés Budapest, IX–XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF
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Létesítmény
Létesítmény

azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú
engedélyezõ hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

9. folyó alatti átvezetés Budapest, XI–XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

10. komposztáló telep Budapest XVIII. ker.
(hrsz. 140018)

építési engedély Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

„

5. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges

hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú
engedélyezõ hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

2 1. hulladéklerakó telep Királyszentistván
(hrsz. 017)

egységes környezet-
használati engedély

Közép-
Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
(KTVF)

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
(a továbbiakban:
OKTVF)

3 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Veszprém Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

4 vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

5 2. Bekötõút Királyszentistván
– a 7213. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Közép-dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

6 vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF
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B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú
engedélyezõ hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

2 1. hulladéklerakó telep Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

3 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

4 2. bekötõút Nyíregyháza
– a Nyíregyházát
elkerülõ (épülõ)
4. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

5 3. hulladéklerakó telep Kisvárda (hrsz. 068) egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

6 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

7 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

8 4. bekötõút Kisvárda – a 4108. és
4109. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

9 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

10 5. hulladéklerakó telep Nagyecsed
(hrsz. 0188)

egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

11 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

12 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

13 6. bekötõút Nagyecsed – a 4918.
sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság Észak-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

14 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

„
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6. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet

2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Környezetvédelmi engedély:

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

környezet- és település-egészségügy ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete Országos Tisztifõorvosi Hivatal

helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

földmûvelésügy:

– erdõvagyonvédelem Baranya Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Pécs

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– talaj (termõföld) védelem Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– termõföld mennyiségi védelem illetékes körzeti földhivatal Tolna Megyei Földhivatal

közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi
Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme

Pécsi Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

lakosság életének védelme Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

településrendezési elõírásokkal való
összhang

illetékes építésügyi hatóság Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

területrendezési tervekkel való összhang illetékes állami fõépítész területrendezésért felelõs miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

környezetvédelem Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség [OKTVFF]

építésügy Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter

nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke honvédelemért felelõs miniszter

földmûvelésügy:

– állategészségügy Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– talaj (termõföld) védelem Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

rendészet:

– rendõrség ORFK Igazgatásrendészeti Fõosztály országos rendõrfõkapitány

polgári védelem, tûzvédelem Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

földtan, bányászat Pécsi Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

vízügy Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség [OKTVFF]

„
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7. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításához

szükséges engedélyek

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság)

„3. Felszín feletti
építmények

Állomások és vonali
mûtárgyak felszínen
megjelenõ építményei
(különösen: szellõzõ
fejek, lépcsõ
lefedések, liftépületek)

Építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

az építésügyért felelõs
miniszter”

2. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

2. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Vasúthatósági engedélyek

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendõrség Budapesti Rendõr-fõkapitányság Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke a honvédelemért felelõs miniszter

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-magyarországi Iroda

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerve

Polgári védelem Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Útügy Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõjegyzõje

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Ingatlan-nyilvántartás Fõvárosi Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásért felelõs
miniszter

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve

a kereskedelemért felelõs miniszter

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala az építésügyért felelõs miniszter

Környezetvédelem, természetvédelem,
vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. Metróállomások építéshatósági engedélyei

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendõrség Budapesti Rendõr-fõkapitányság Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Honvédelem Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelemért felelõs miniszter

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala az építésügyért felelõs miniszter

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-magyarországi Iroda

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerve
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Polgári védelem Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Útügy Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõjegyzõje

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Ingatlan-nyilvántartás Fõvárosi Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásért felelõs
miniszter

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve

a kereskedelemért felelõs miniszter

Környezetvédelem, természetvédelem és
vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

„

8. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges

hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

2 1. Zsolnay Kulturális
Negyed

Mûemléki védelem
alatt álló:
40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

3 Zsolnay Vilmos út:
40510 hrsz.

4 A 6-os sz. fõúttól
délre fekvõ része:
40511/1 hrsz.,
40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.

5 Basamalom utca:
40512/1 hrsz.

6 Felsõvámház utca:
40390/1 hrsz.

7 „Dozsó”:
40504/1 hrsz.

8 Zsolnay Mauzóleum
és környezete:
40167 hrsz.,
40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.

9 Zsolnay Pirogránit
Üzem: 40504/6 hrsz.
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10 2. „Nagy Kiállítótér”
projekt
(a megváltozott
projekt-tartalommal)

„Nagy kiállítótér
új épületének
területe”
18341 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

11 Martyn Ferenc
Múzeum telke és
a felette lévõ park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.

12 Múzeumok
rekonstrukciója:
18359/1 hrsz.

13 Káptalan utca 5.:
18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.

14 Vasarely Múzeum:
18356 hrsz.

15 Tornapálya:
18357 hrsz.

16 Káptalan utca 4.:
18307 hrsz.,
18340 hrsz.,

17 Papnövelde utca:
17122 hrsz.,

18 Papnövelde u. 5.:
17683 hrsz.

19 Belvárosi Ált. Isk.:
17656 hrsz.,

20 Szepesy I. utca:
18355 hrsz.

21 Káptalan utca:
18344 hrsz.

22 Aranyos Szent János
kút:
18338 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

23 Eszperantó park:
17655 hrsz.,
17654 hrsz.
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24 3. Pécsi Konferencia- és
Koncert Központ

Közterületek
(közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

25 Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz
elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója
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26 4. Közterek és parkok
megújítása

Uránvárosi park
rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmû
rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31
hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz.,
528 hrsz., 579/8 hrsz.,
527 hrsz., 532 hrsz.,
526/26 hrsz., 613/7
hrsz., 613/6 hrsz.,
613/4 hrsz., 613/1
hrsz., 590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38
hrsz., 529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz.,
578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

27 Ybl Miklós utca
(parkolók, út):
527 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

28 Út: 532 hrsz.

29 Tettye-Havihegy
városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

30 Nyári Színház
megújítás
(Szathmáry püspöki
palota rom
mûemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

31 Magaslati út
(rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

32 Havihegyi út
(rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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33 Havihegyi panoráma
sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

34 Szabadtéri
zarándokhely (oltár),
a Havihegyi kápolna
környezetének
megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

35 Tettye utca
(útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

36 Vince utca
(útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

37 Cserzõ köz
(útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

38 Böck János utca
(útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

39 Felsõhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

40 Ágota utca
(útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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41 Barátúr utca
(útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

42 Ágoston tér
(rekonstrukció, EKF
kiállítótér,
Bányatörténeti
emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718, 16719,
16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666,
17232, 17240 hrsz.-ek

Építésügyi Hatósági
Engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

43 Ágoston téri romok
bemutatása:
16720/2, 16720/1
hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

44 Vince utca (út
rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

45 Vince utca (patak
részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

46 Kálvária utca (út
rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

47 Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
– Széchenyi tér
felszín rekonstrukció
18479, 18480, 18481,
18482, 18483 hrsz.-ek
– Irgalmasok utcája
– térfelszín megújítás
17453 hrsz.
– Megye köz
17590, 17585/1,
17585/3, 17589
hrsz.-ek.
– Hunyadi út
18080 hrsz.
– Szepesy utca
18355 hrsz.
– Káptalan utca
18344 hrsz.
– Papnövelde utca
17122 hrsz.
– Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke
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48 Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
– Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
– Hal tér
17439 hrsz.
– Fürdõ utca
17460 hrsz.
– Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

49 Középkori egyetem:
18306, 18295,
18292/3, 18303
hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

50 Belváros nyugati
kapuja:
Rákóczi út 18556
hrsz.
Kórház tér 4126/1,
4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája
18477 hrsz.,
Szent István tér
18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

51 Pécs-Indóház tér és
környéke rendezése:
Közutak: útfelületek,
buszvégállomás
18777, 18778, 18788,
18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4,
18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1,
19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902,
18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

52 Közparkok
18913/8, 18866/2,
18903/1, 18903/2,
18905 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

53 MÁV terület
(térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter
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54 Pécs-EKF városrész
közterületeinek
megújítása:
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123,
19147, 40709, 40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668, 16651,
16573/10, 16633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147, 40711,
40512/1, 40509,
40166, 40164/32,
40415, 40652, 40462,
40607, 40527, 40528,
40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

55 Közparkok:
40570/19, 19122,
40513/2, 40513/1,
35001, 40164/12
hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

56 Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6
hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

57 Közparkok, parkolók
18872/8, 18878,
18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

58 Kálvária domb:
17095, 18057, 17108,
18045/3, 18054/1,
18051/1, 18051/2,
18022, 17991 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

59 Pécs-Megyer
városrész központi
területének és
kapcsolódó
közterületeinek
rendezése:
23912/165,
23912/184,
23912/190,
23912/191,
23912/192,
23912/193,
23912/268,
23912/274,
23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

60 Diana tér, Krisztina
tér és környéke:
20822, 20831,
20840/3, 20840/6,
20947, 20980,
20984/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter
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61 Napliget:
23913/65, 23913/66,
23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

62 Pécs-Kelet központi
területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

63 Névtelen utcai Sport
Agóra környezet:
35522, 35523, 35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2, 35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

64 Rókus-sétány és
környéke:
3220/27, 3220/31,
3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467,
3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826,
4830 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

65 Köztársaság tér és
környéke:
3879, 3880, 4112,
18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

66 Mecseki parkerdõ:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
24064, 24065, 24066,
24067, 24068, 24069,

Erdõvédelmi
hatósági engedélyek

Baranya Megyei
MGSZH Erdészeti
Igazgatóság

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
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24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
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67 EKF beruházásokhoz
kapcsolódó
homlokzat
felújítások:
16608, 17198, 17274,
17326, 17328, 17369,
17375, 17454, 17531,
17540, 17546, 17575,
17578, 17579,
17585/1, 18070,
18386, 18435, 18437,
18438, 18443, 18484,
18577, 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

68 5. Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont

PTE mûtárgyak
bontása, Könyvtár és
Tudásközpont
létesítése, parképítés,
felszíni parkoló,
feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

69 Szennyvízcsatorna és
csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

„
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9. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési

eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsõ- és másodfokú engedélyezõ hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekt

A B C D E F

1
Sor-

szám
Építmény Azonosító Szükséges engedély

Elsõfokú
engedélyezõ hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

2 1. A 2A és 2B terminál
közötti összekötõ
épület építése

Budapest,
XVIII. kerület
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági
engedély

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

3 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

4 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

5 2. 2A terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

6 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

7 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

8 3. 2B terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

9 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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10 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

11 4. Terminálépület-
távoli és -közeli
repülõgép-állóhelyek
átszervezése és új
repülõgép-állóhelyek
kialakítása a
2. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz., 156756
hrsz., 156755 hrsz.,
156754 hrsz., 156753
hrsz., 156742 hrsz.,
156741 hrsz., 156740
hrsz., 156739 hrsz.,
156738 hrsz., Vecsés
072/3 hrsz., 072/50
hrsz., 072/53 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

12 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

13 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

14 5. repülõgép-állások
átszervezése és
bõvítése az
1. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz., 156717
hrsz., 156719 hrsz.,
156731 hrsz., 156732
hrsz., 156733 hrsz.,
156734 hrsz., 156735
hrsz., 156736 hrsz.,
156737 hrsz., 156738
hrsz., 156739 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

15 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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16 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

„

10. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„2. Létesítési engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendészet:

– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság

Környezetvédelem:

– táj- és természetvédelem,
– környezetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Országos Meteorológiai Szolgálat környezetvédelemért felelõs miniszter

Földmûvelésügy:

– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja

Honvédelem:

– honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke honvédelemért felelõs miniszter

– az állami repülés biztonsága Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

„
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2. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„4. Elõzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezet- és település-egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala

Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóság

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

Földmûvelésügy:

– erdõvédelem
– talajvédelem

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
központja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme

Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lakosság életének védelme Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Építési elõírásokkal való összhang Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

Településrendezési elõírásokkal való
összhang

Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

Területrendezési tervekkel való összhang az illetékes állami fõépítész területrendezésért felelõs miniszter

Nagyfeszültségû elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghetõ folyadékok és
olvadék tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve

Közlekedés:

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

„

11. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény Létesítmény azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és annak
létesítményei, valamint
az ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
létesítményei

Kecskemét
közigazgatási területén
az M5-ös autópálya
– 54-es számú fõút
– 5-ös számú fõút –
Kecskemét és Városföld
közigazgatási határa
által lehatárolt terület)

építésügyi hatósági
engedélyek

Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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2. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal

építésügyért felelõs miniszter”

12. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli

közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény Létesítmény azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként
motorverseny-pálya és
ahhoz kapcsolódó
egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató
és logisztikai kiszolgáló
bázis és létesítményei.

Az M7-es autópálya,
Sávoly község északi
közigazgatási határa, a
Marótvölgyi-csatorna
és Szõkedencs község
déli közigazgatási
határa által lehatárolt
terület.)

építésügyi hatósági
engedélyek

Marcali Város jegyzõje Somogy Megyei
Közigazgatási Hivatal”

2. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli

közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

13. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek

és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

A B C D E

1
Tevékenységek

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek
Részletezés

Eljáró hatóságok

2 Elsõ fok Másodfok

3 ÉPÍTMÉNY

4 építmény bontása építésügyi hatósági
engedélyek

bontási engedély,
bejelentés tudomásul
vétele

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

5 építmény építése,
felújítása, bõvítése,
átalakítása

építésügyi hatósági
engedély, bejelentés
tudomásulvétele
– építmény
– liftek, mozgójárdák,
mozgólépcsõk

6 építmény
használatbavétele

használatbavételi
engedély,
használatbavétel
bejelentése
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7 mûemlékek felújítása,
bõvítése, átalakítása

kulturális
örökségvédelmi
hatósági engedélyek

mûemlék – építésügyi
hatósági engedély

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Közép-magyarországi
Iroda

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve

8 régészeti tevékenység régészeti hatósági
engedély

9 régészeti
bemutatópark
létesítése

10 fakivágás fakivágási engedély Budapest, III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
jegyzõje

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

11 KÖZMÛLÉTESÍTÉSEK

12 közmûvesítés/
víz-csatorna
létesítmények
kiépítése (szennyvíz és
csapadékvíz is)

vízjogi engedélyek vízjogi létesítési
engedély:
szennyvíztisztító mû
létesítési engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

13 közmûvesítés/
gázlétesítmények
kiépítése

energiaügyi hatósági
engedélyek

gázelosztó-fogadó
állomás létesítési
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

14 közmûvesítés/
elektromos
létesítmények
kiépítése

villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyek

közvilágítás létesítési
engedélye,
villamosmû létesítési
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

15 KÖRNYEZETVÉDELEM

16 környezeti
hatásvizsgálat köteles
tevékenységek

környezetvédelmi
hatósági engedélyek

a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes környezet-

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és

17 egységes
környezethasználati
engedélyhez kötött
tevékenységek

használati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerint

Vízügyi Felügyelõség Vízügyi
Fõfelügyelõség

18 a felügyelõség
döntésétõl függõen
környezeti
hatásvizsgálat köteles
tevékenységek

19 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

természetvédelmi
engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

20 ÁRVÍZVÉDELEM

21 árvízvédelmi
létesítmények
kiépítése

vízjogi engedélyek vízjogi engedély,
vízjogi létesítési
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

22 KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

23 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

közlekedési hatósági
engedélyek

közúthatósági
engedélyek a 30
méter szabadnyílást
meghaladó hidak és
közúti alagutak
esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2513



24 vasúthatósági
engedély

25 hajózási hatósági
engedélyek

26 közúthatósági
engedélyek a Fõvárosi
Önkormányzat
és a fõvárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévõ,
helyi közutak és a
közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Közép-magyarországi
Regionális
Igazgatósága

27 légiközlekedési
hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatósága

28 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal

29 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

földmérési hatósági
eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal

30 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

bányahatósági
engedélyek

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

31 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

erdõvédelmi hatósági
engedélyek

Fõvárosi és Pest
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központ

32 TÛZVÉDELEM

33 építmény építése tûzvédelmi hatósági
engedélyek

eltérési engedély
beépített tûzvédelmi
berendezés létesítési,
használatbavételi
engedély
jogszabályban
rögzített tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs
miniszter

„
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14. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.

rendelet 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs miniszter”

15. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 106. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„106. épület rekonstrukció Duna jp.
83+250 tkm Bölcske
Védelmi Központ
épületének felújítása

építésügyi hatósági
engedély

Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

16. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A „Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009.

(IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

„4.1. mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták

RSD fõág teljes
hosszán, illetve a
mellékágakon, kijelölt
területenként

vízügyi hatósági
engedély,
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

építésügyi hatósági
engedély

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter”

17. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„2. 1 db kilátó
áthelyezése,
létesítmény szám: VI/K

Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)

építésügyi hatósági
engedély

Somogy Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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2. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„4. Híd1–Híd2 bontása,
létesítmény szám:
VI/H1-2

Balatonmagyaród
(hrsz. 04)

építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

3. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„15. Balatonhídvégi
õrtelep átalakítása,
létesítmény szám:
XVIII

Balatonmagyaród építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

4. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

26. és 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„26. 4T és Kányavári sziget
között 2 km hosszú,
3 m széles aszfaltozott
üzemi út építése,
létesítmény szám:
XXIII/4K

Zalavár építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

27. 4. sz. híd, új felüljáró
híd építése MÁV
vízvédelmi töltések
megközelítésére

Zalakomár építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

5. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„29. Fenéki tó belsõ
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder rekonstrukció

Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród

építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

5. sz. híd, új csatorna
és töltés a Zala és a
vízszintszabályozó
csatorna között, 31T
és 32T zsilip,
létesítmény szám:
XXV/F

vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség”
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18. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A „King’s City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.

rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény
Létesítmény
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként a
„King’s City” nevû
komplex turisztikai
projekt és ahhoz
kapcsolódó egyéb
szálláshely,
szórakoztató és
szerencsejáték
komplexum és
létesítményei.

Sukoró közigazgatási
területén lévõ 018/3,
018/4, 018/9, 019/3,
019/10, 019/11, 019/12,
022/4, 022/5, 022/6,
022/7, 022/8, 022/9,
022/10, 022/11, 022/12,
024/1, 032/1, 032/2,
032/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú,
valamint a 019/13 és a
022/4-022/06
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
ingatlanok
telekalakítását
követõen létrejött új
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
területek.)

építésügyi hatósági
engedélyek

Fejér Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

2. A „King’s City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.

rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

19. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet

1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Beruházás Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon
eljáró hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként a
Vát és Porpác
térségében
megvalósuló
nemzetközi,
interkontinentális,
légiszállítási repülõtér
és a hozzá kapcsolódó
egyéb építmények,
létesítmények.

A Vát közigazgatási
területén lévõ
külterületi 0125/4,
0130/1, 0130/2,
017/12, 017/13, 017/5,
017/4, 036/1, 036/2,
018, 038/3, 038/4,
038/5, 038/6, 038/19,
038/18, 038/11, 038/9,
055/2, 0123/1, 0125/5,
0125/6, 0125/7, 0124,
0123/3, 0123/2,
0118/1, 0113, 0114,
0115, 038/10,

építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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0131/1, 0131/2, 038/17,
038/15, 038/14, 038/13,
038/12, 054, 059, 055/1,
055/2, 038/21, 037, 048,
0123/4, 0123/5, 038/20,
020/10, 038/9, 060,
061/16, 0118/1,
továbbá a Porpác
közigazgatási területén
lévõ külterületi 0100,
0101, 0102, 0103, 0104,
0105/1, 0105/2, 0105/3,
0106, 0107, 0108, 0109,
011, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116,
0117, 02/10, 02/6, 02/7,
02/8, 02/9, 03/1, 03/2,
04, 060, 07/2, 07/4,
07/5, 070/14, 070/15,
070/17, 070/18, 070/19,
070/2, 070/20, 070/21,
070/22, 07/23, 070/3,
070/5, 070/6, 070/9,
070/10, 070/11, 070/12,
070/13, 076, 077, 078/1,
078/2, 078/3, 078/4,
078/5, 078/6, 078/7,
082, 084/2, 084/1, 085,
088, 090/1, 090/2,
090/3, 090/4, 090/5,
091, 092, 093, 094,
095/2, 095/3 095/4,
095/5, 096, 097, 099,
02/2, 02/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
földrészletek.)

2. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet

1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõ fokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság)

„1. építésügy Vas Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

3. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 16. és

17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõ fokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság)

„16. területrendezési tervekkel való
összhang

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Nyugat-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

területrendezésért felelõs miniszter

17. településrendezési elõírásokkal való
összhang

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”
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20. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.

(II. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokon eljáró hatóság)

(3.) Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

2. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.

(II. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

21. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.) Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

2. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

22. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.) Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.

(III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal
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23. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A B C

1 Építésfelügyeleti szakigazgatási szerv Illetékességi terület Székhely

2 Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási
szerve

Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye

Szeged

3 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási
szerve

Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Debrecen

4 Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye

Eger

5 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye

Kaposvár

6 Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti
szakigazgatási szerve

Gyõr-Moson-Sopron megye,
Vas megye, Zala megye

Gyõr

7 Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Fejér megye, Komárom-Esztergom
megye, Veszprém megye

Székesfehérvár

8 Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási
szerve

Budapest, Pest megye Budapest

„

24. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„2. Melléklet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A B C

1 Állami fõépítészi iroda Székhely Illetékességi terület

2 Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatal Közép-magyarországi Állami
Fõépítészi Irodája

Budapest Budapest és Pest megye területe

3 Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Nyugat-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

Gyõr Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas
megye és Zala megye, kivéve a
Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területét

4 Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
Közép-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

Székesfehérvár Komárom-Esztergom megye, Fejér
megye és Veszprém megye területe,
kivéve a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területét
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5 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Állami Fõépítészi Irodája

Kaposvár Tolna megye, Somogy megye és
Baranya megye területe, valamint
Zala és Veszprém megye területébõl a
Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területe

6 Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal Dél-alföldi Állami Fõépítészi
Irodája

Szeged Csongrád megye, Békés megye és
Bács-Kiskun megye

7 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal Észak-alföldi Állami Fõépítészi
Irodája

Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Hajdú-Bihar megye és
Jász-Nagykun-Szolnok megye

8 Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal
Észak-magyarországi Állami Fõépítészi
Irodája

Miskolc Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és Nógrád megye”

„

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

ELSÕ RÉSZ
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

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

a választási iroda vezetõje felelõs.

2. § A választási irodák

a) ellátják a választás elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot mûködtetnek,

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre elõkészítik a választási bizottságok hatáskörébe

tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkezõ

szervekhez,

d) biztosítják a választási bizottságok mûködésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

f) gondoskodnak a választási iratok kezelésérõl, biztonságos õrzésérõl, megsemmisítésérõl,

g) a választási infrastruktúra mûködésének összehangolása és a választás informatikai lebonyolításában résztvevõk

felkészítése céljából ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
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h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva

mûködtetik a választás lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, szükség esetén vezetõi

ügyeletet tartanak, és

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének

megállapításához.

3. § (1) A választás informatikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) mûködteti. Az informatikai rendszer

a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógépes

munkaállomásokra épül.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni

a) a szavazókörök kialakításához és aktualizálásához, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése szerinti, a települési szintû lakcímmel rendelkezõ választópolgárok

szavazására szolgáló szavazókör (a továbbiakban: kijelölt szavazókör) kijelöléséhez, jelentéséhez,

b) a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez szükséges adatoknak a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI)

részére történõ biztosításához,

c) a névjegyzék összeállításához,

d) a névjegyzék továbbvezetéséhez, a névjegyzék közszemlére, valamint szavazókörbe kerülõ példányának

elkészítéséhez,

e) a választójogosultság megállapításához és ellenõrzéséhez,

f) a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez,

g) a választópolgárnak a névjegyzék elkészítése után bekövetkezett lakcímváltoztatásával kapcsolatos feladatok

teljesítéséhez,

h) az igazolás kiadásához,

i) a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt választópolgárok nyilvántartása (T jegyzék), valamint

a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok nyilvántartása (F jegyzék) vezetéséhez, és

a szavazókörbe kerülõ F jegyzék elõállításához,

j) a jelölõ szervezetek, listák és jelöltek adatainak nyilvántartásához,

k) az ajánlószelvények ellenõrzéséhez,

l) a szavazólapok adattartalmának nyomdai adatátadásához,

m) az adatlapok elõállításához,

n) a szavazókörbe kerülõ névjegyzék kinyomtatásának és hitelesítésének jelentéséhez,

o) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

p) az adatlapok és a jegyzõkönyvek rögzítéséhez és ellenõrzéséhez,

q) a választás elõzetes tájékoztató adatait tartalmazó, országosan összesített tájékoztató adatok elõállításához,

r) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatainak ellenõrzéséhez, és az ehhez szükséges,

a szavazókörbe igazolást kérõ, a névjegyzékbe a szavazás napjáig fel nem vett választópolgárok adatait

tartalmazó lista elõállításához.

4. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma,

b) a szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma,

c) a választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor,

d) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,

e) a megválasztott polgármesterek neve és jelölõ szervezete településenként,

f) a megyei közgyûlésekben az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma megyénként,

g) a megyei jogú városokban az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma megyei jogú

városonként,

h) a fõvárosi közgyûlésben az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma,

i) a megválasztott fõpolgármester neve és jelölõ szervezete.
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II. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

5. § (1) Minden településen önálló HVI mûködik. Körjegyzõséghez tartozó településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

(2) Az okmányirodával rendelkezõ HVI a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetõje által kiadott vészhelyzeti

forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendõket.

(3) Az okmányirodával rendelkezõ HVI vezetõje a választási feladatok határidõre történõ és biztonságos végrehajtásának

biztosítása érdekében megteszi az okmányiroda nyitvatartási rendjének rendkívüli módosításához szükséges

intézkedéseket.

1. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

6. § (1) A HVI

a) az értesítõ megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékbe való felvételükrõl, valamint

a szavazás idõpontjáról és helyérõl,

b) a közszemlére tétel érdekében gondoskodik a névjegyzék egy példányban történõ kinyomtatásáról, mely nem

tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját,

c) a névjegyzék közszemlére tételének idõpontjáról és helyérõl közleményt ad ki, és közszemlére teszi

a névjegyzéket,

d) közleményt ad ki a szavazás helyérõl és idejérõl, a szavazás módjáról,

e) a helyben szokásos módon közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) és a helyi

választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak és a HVI vezetõjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali

helyiségének címét,

f) az értesítõvel együtt megküldi a választópolgárok részére a jelölési fajtánként eltérõ színnel megjelölt

ajánlószelvényeket,

g) a közszemlére tett névjegyzék adatai alapján közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy

egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

h) átveszi a jelölõ szervezet, a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi jelölt és

a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást ad

ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját,

i) a jelölõ szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

j) ellátja a jelölõ szervezetek, a jelöltek és a kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

k) a jelölõ szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével,

és haladéktalanul továbbítja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) részére,

l) a HVB döntésének elõkészítése érdekében segítséget nyújt a HVB-nek az ajánlószelvények ellenõrzéséhez;

az ellenõrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok

nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

la) az ajánlószelvény eredeti-e,

lb) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

lc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ld) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

le) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott,

lf) a polgár választójogosult-e,

lg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, vagy egy jelöltet többször,

m) a többszörös ajánlások kiszûrése érdekében a jelölt bejelentésekor [h) pont] benyújtott valamennyi

ajánlószelvény ellenõrzését elvégzi, az ellenõrzés eredményérõl jelentést készít a HVB részére,

n) a HVB-nek a jelölõ szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) és a bíróság jogerõs

döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

o) elõkészíti a kompenzációs listák sorszámának kisorsolását,

p) vezeti a mozgóurnát kérõk nyilvántartását, és megszervezi a mozgásukban korlátozott választópolgárok

mozgóurnás szavazását,
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q) a TVI által megjelölt helyen és idõben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl, az ezekkel kapcsolatos

ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ nyomtatványok elõállításáról,

r) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenõrzi,

elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat és gondoskodik a szavazás napjáig történõ

megõrzésükrõl,

s) a szavazást megelõzõ napon elõkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB-k elnökei vagy

helyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzõt és egyéb

kellékeket,

t) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és – lehetõség

szerint – akadálymentesítését, valamint

u) tájékoztatja az SZSZB-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról.

(2) A HVI vezetõje

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselõ-testülete

megválasztható tagjainak számát, a 10 000-nél több lakosú településen és a fõvárosi kerületben az egyéni

választókerületek számát, sorszámát és területét,

b) ellenõrzi a kijelölt szavazókör címét a központi körzetesítõ rendszerben,

c) a választás kitûzéséig a szavazóköri beosztást érintõ változás esetén megfelelõen módosítja a szavazóköri

beosztást, és gondoskodik a változásoknak a központi szavazóköri nyilvántartáson történõ átvezetésérõl,

d) legkésõbb a választás kitûzését követõ 5. napon – helyben szokásos módon – közzéteszi a kijelölt szavazókör

kijelölésérõl szóló döntését,

e) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,

f) gondoskodik az értesítõk elkészítésérõl és borítékolásáról,

g) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az arra jogosult

igénylõnek,

h) a névjegyzék összeállításától a szavazást megelõzõ második napon 16 óráig gondoskodik

a választójogosultságban, a személyi adatokban és a lakcímekben bekövetkezett változások átvezetésérõl

a névjegyzéken, tájékoztatja a választópolgárt a névjegyzékbe való felvételrõl és az abból való törlésrõl,

i) kérelemre kiadja az igazolást, egyidejûleg törli a választópolgárt a névjegyzékbõl, és felveszi a T jegyzékre,

j) az igazolással rendelkezõ választópolgárt felveszi a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókör

névjegyzékére és F jegyzékére, valamint bevonja az igazolást,

k) elõkészíti a HVB és szükség esetén az SZSZB-k tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükrõl,

l) fogadja a HVB-be és az SZSZB-kbe megbízott tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükrõl,

m) elõterjeszti a HVB részére a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét

annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

n) a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához a jegyzõkönyvvezetõk számára azonosító

jelszavakat ad ki,

o) megszervezi az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozását és továbbítását,

p) gondoskodik a névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülõ példányának, valamint a segédlistának a szavazást

megelõzõ második nap 16 órát követõen történõ kinyomtatásáról,

q) a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti,

r) a névjegyzék hitelesítésének megtörténtérõl haladéktalanul értesíti az OVI vezetõjét,

2. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

7. § (1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezelésérõl, az F jegyzék, a visszautasítottak jegyzékének és

a mozgóurnát kérõk nyilvántartásának vezetésérõl,

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

választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI

vezetõjéhez,
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e) a szavazás befejezését követõen felvezeti a névjegyzékre a zárásig igazolás alapján felvettek, valamint

a névjegyzéken a záráskor szereplõ választópolgárok számát, valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti

a névjegyzéket,

f) teljes körûen kitölti és – a HVI vezetõjének utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok

szállításával – azonnal továbbítja az adatlapokat vagy azok adattartalmát a HVI-hez,

g) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyvek kiállításában,

h) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított

jegyzõkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak elõállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére

történõ átadásában,

i) közremûködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzõkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI

hivatali helyiségébe történõ szállításában.

(2) A HVI

a) biztosítja az SZSZB-k mûködésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) gondoskodik a leadott ajánlószelvények és a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai

nyilvántartás megsemmisítésérõl,

c) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökbõl érkezett

napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket,

d) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat;

amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer hibát jelzett, a HVI

vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javításáról és ezt követõ rögzítésérõl; a javítást a HVI az adatlapot kiállító

jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi,

e) fogadja a szavazóurnákat és a választási iratokat,

f) a szavazóköri jegyzõkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenõrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli

teendõket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzõkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy

hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzõkönyv javítását követõen intézkedik

az adatok informatikai rendszerbeli korrekciójáról is, valamint

g) az F jegyzéket ellenõrzi, és elvégzi az adatbeviteli teendõket.

3. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

8. § A HVI

a) gondoskodik az SZSZB-ktõl átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a HVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni

választókerületi szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményérõl

jelentést tesz a HVB-nek,

c) a megyei vagy fõvárosi listás és fõpolgármesteri szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI vezetõje által

meghatározott rend szerint, legkésõbb a szavazást követõ nap 14.00 óráig továbbítja a TVI-hez,

d) a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd

azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása

után irattározza,

e) ellenõrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti

a TVI-nek,

f) az F és a T jegyzéket az informatikai rendszerbõl kinyomtatja és a választási iratok között megõrzi,

g) elõkészíti a megbízólevelek átadását,

h) a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követõ 90. napig megõrzi; a szavazást követõ 90. nap,

illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után a választási

iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – megsemmisíti, valamint

i) a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzõkönyvek 1. példányait továbbítja a TVI-hez.

III. FEJEZET
ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. § Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) a TVI vezetõje által kiadott

vészhelyzeti forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendõket.
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IV. FEJEZET
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. § (1) A TVI vezetõje

a) ellenõrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) oktatást szervez,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó

adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének

közremûködésével látja el.

4. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

11. § (1) A TVI

a) a közszemlére tett névjegyzékek adatai alapján közzéteszi a megyei lista vagy a fõpolgármester-jelölt állításához

szükséges ajánlások számát,

b) átveszi a jelölõ szervezet, a megyei lista vagy a fõvárosi lista és a fõpolgármester-jelölt bejelentését tartalmazó

nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és

az átvétel idõpontját,

c) a jelölõ szervezet, a lista és a jelölt bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) a jelölõ szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével

és haladéktalanul továbbítja az OVI részére,

e) ellátja a jelölõ szervezetek, a megyei listák vagy a fõvárosi listák és a fõpolgármester-jelöltek nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat,

f) a TVB döntésének elõkészítése érdekében segítséget nyújt a TVB-nek az ajánlószelvények ellenõrzéséhez;

az ellenõrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok

nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

fa) az ajánlószelvény eredeti-e,

fb) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

fc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

fd) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

fe) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol listát vagy fõpolgármester-jelöltet

ajánlott,

ff) a polgár választójogosult-e,

fg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több listát vagy fõpolgármester-jelöltet is, vagy egy listát vagy

fõpolgármester-jelöltet többször,

g) a többszörös ajánlások kiszûrése érdekében a lista vagy fõpolgármester-jelölt bejelentésekor [b) pont] benyújtott

valamennyi ajánlószelvény ellenõrzését elvégzi, az ellenõrzés eredményérõl jelentést készít a TVB részére,

h) a TVB-nek a jelölõ szervezet, a jelölt, a megyei vagy a fõvárosi lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) és a bíróság jogerõs

döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI vezetõjének nevét, valamint

a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét,

j) elõkészíti a megyei vagy fõvárosi listák sorsolását.

(2) A TVI vezetõje

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a megyei vagy a fõvárosi közgyûlés megválasztható

tagjainak számát,

b) elõterjeszti a TVB részére a megyei vagy a fõvárosi listás szavazólap és a fõpolgármester-választás szavazólapjának

tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,
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c) dönt arról, hogy a megye vagy a fõváros szavazólapjainak elõállításáról saját hatáskörben gondoskodik-e, ha igen,

gondoskodik a szavazólapok elkészítésérõl,

d) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi

készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és átvételének rendjét, gondoskodik az átvett központi

nyomtatványok ellenõrzésérõl, a szállítmányoknak, azok átvételének a választási logisztikai (VLOG) rendszerben

való elszámolásáról,

e) elkészíti a vészhelyzeti forgatókönyvet,

f) kiadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az eredményjegyzõkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását,

g) szükség szerint elõkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a TVB-be megbízott tagok

bejelentését, gondoskodik a TVB tagjainak eskütételérõl.

5. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítõ

funkcióinak használatát,

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

errõl tájékoztatja az OVI vezetõjét, valamint

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

6. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

13. § A TVI

a) átveszi a szavazóköri, valamint az eredményt megállapító jegyzõkönyveket,

b) a TVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a megyei vagy a fõvárosi listás és

a fõpolgármester-választás szavazóköri jegyzõkönyveinek és a számítógépes adatok azonosságát és annak

eredményérõl jelentést tesz a TVB-nek,

c) elõkészíti a megyei vagy a fõvárosi közgyûlés tagjai megbízóleveleinek és a fõpolgármester megbízólevelének

átadását,

d) fogadja és ellenõrzi a többször vagy jogosulatlanul szavazókról szóló jelentést a HVI-tõl és továbbítja az OVI felé,

e) továbbítja az OVI részére a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzõkönyvek 1. példányát.

V. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

14. § (1) A KEKKH

a) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a termékek,

szolgáltatások beszerzésérõl,

b) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

c) gondoskodik a választás központi logisztikai rendszerének kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

d) gondoskodik a választás pénzügyi rendszerének kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

e) gondoskodik a választási ügyviteli rendszer kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

f) biztosítja a HVI vezetõje részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkezõ

nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez, a névjegyzék

továbbvezetéséhez,

g) önállóan vagy a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének közremûködésével gondoskodik

a névjegyzék és az értesítõk elkészítésérõl és borítékolásáról a HVI-tõl kapott megbízás alapján.

(2) Az OVI a KEKKH közremûködésével mûködteti az Országos Választási Központot.
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7. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

15. § (1) Az OVI a KEKKH közremûködésével

a) biztosítja a HVI-k részére a névjegyzékek, az értesítõk és az ajánlószelvények elkészítéséhez szükséges adatokat,

nyomtatványokat,

b) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához

szükséges azonosító kódrendszereket,

c) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,

d) gondoskodik a szavazólapok elõállításáról és szállításáról, kivéve, ha a TVI vezetõje a szavazólapok területi szintû

elõállításáról döntött,

e) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi nyomtatványok elõállításáról és szállításáról.

(2) Az OVI

a) fogadja az OVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik az OVB tagjainak eskütételérõl, a Magyar

Közlönyben közzéteszi az OVB tagjainak és az OVI vezetõjének nevét, valamint az OVB és az OVI hivatali

helyiségének címét,

b) honlapján közzéteszi a kijelölt szavazókörök címét,

c) átveszi a jelölõ szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást

ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben

regisztrálja,

d) ellátja a jelölõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) az OVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) irányítja a központilag elõállított szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

a nyomdai adatátadás folyamatát.

(3) Az OVI vezetõje meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák idõpontjait, feladatait, résztvevõit.

8. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

16. § Az OVI

a) fogadja és összesíti a napközbeni részvételi jelentések adatait, ezeket nyilvánosságra hozza, mûködteti

a választási információs rendszert,

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

9. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

17. § (1) Az OVI a KEKKH útján mûködteti a visszaélések valószínûségét jelzõ rendszert.

(2) Az OVI

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a jegyzõkönyvek 1. számú példányát,

c) adatokat szolgáltat az OVB részére a választás országosan összesített eredményének megállapítása és közzététele

céljából,

d) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével) a szavazást követõ 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat

esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után megsemmisíti, és

e) a jegyzõkönyvek 1. példányát a szavazást követõ 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot

meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(3) Az OVI vezetõje utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer

mûködtetésének befejezésére.
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MÁSODIK RÉSZ
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

10. Általános rendelkezések

18. § (1) A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdésének és a 3. §

(2) bekezdése a), e), f), j) és l)–q) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni a kisebbségi választói jegyzéken szereplõ választópolgárok számának

jelentéséhez.

VI. FEJEZET
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

19. § A HVI ellátja az 5. §-ban foglalt feladatokat.

11. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

20. § (1) A HVI

a) ellátja a 6. § (1) bekezdés a), d), e), j), n) és p)–u) pontjában foglalt feladatokat,

b) a választás kitûzésének tényét rögzíti az informatikai rendszerben,

c) átveszi a jelölõ szervezet, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl

igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai

rendszerben regisztrálja,

d) kezdeményezi a jelöltek szavazólapon elfoglalt helye sorrendjének kisorsolását,

e) elõterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából.

(2) A HVI vezetõje

a) ellátja a 6. § (2) bekezdés c), e), f), h), és o) pontjában foglalt feladatokat,

b) jelenti az OVI-nak, ha a kisebbségi választói jegyzékben lévõ választópolgárok száma a kisebbségi választói

jegyzékbe vétel határidejének elteltét követõen 30 fõ alá csökken,

c) szükség esetén elõkészíti az SZSZB tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükrõl,

d) megkeresés alapján tájékoztatja a másik település helyi választási bizottságát, hogy a jelöltként ott bejelentett

személy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben,

e) fogadja a HVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükrõl,

f) elõterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

g) elkészíti a kisebbségi választói jegyzék szavazóhelyiségbe kerülõ példányát a szavazást megelõzõ második nap

16 órát követõen,

h) a kisebbségi választói jegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti; a kisebbségi választói

jegyzéken szereplõ választópolgárok számáról a szavazást megelõzõ második napon zárójelentést küld az OVI-nak.

12. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

21. § (1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) ellátja a 7. § (1) bekezdés a), c), d), g) és i) pontjában foglalt feladatokat,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a kisebbségi választói jegyzék, a visszautasítottak jegyzékének és

a mozgóurnát kérõk nyilvántartásának kezelésérõl.

(2) A HVI ellátja a 7. § (2) bekezdés a), c), e) és f) pontjában foglalt feladatokat.

13. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

22. § A HVI

a) ellátja a 8. § a), d) és g)–i) pontjában foglalt feladatokat,

b) a HVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a szavazóköri jegyzõkönyv és a számítógépes adatok

azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz a HVB-nek.
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VII. FEJEZET
ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

23. § Az OEVI ellátja a 9. §-ban foglalt feladatokat.

VIII. FEJEZET
TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

24. § A TVI vezetõje ellátja a 10. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt, a TVI ellátja a 10. § (2) bekezdésében foglalt

feladatokat.

14. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

25. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölõ szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást

ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben

regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) a TVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

az OVB és a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

(2) A TVI vezetõje ellátja a 11. § (2) bekezdés c)–f) pontjában foglalt feladatokat.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

26. § A TVI ellátja a 12. §-ban foglalt feladatokat.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

27. § A TVI ellátja a 13. § a) és e) pontjában foglalt feladatokat.

IX. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

28. § A KEKKH ellátja a 14. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglalt feladatokat.

17. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

29. § (1) Az OVI a KEKKH közremûködésével

a) ellátja a 15. § (1) bekezdés b)–e) pontjában foglalt feladatokat,

b) biztosítja a HVI-k részére a kisebbségi választói jegyzék és az értesítõk elkészítéséhez szükséges adatokat,

nyomtatványokat.

(2) Az OVI

a) ellátja a 15. § (2) bekezdés c)–e) pontjában foglalt feladatokat,

b) a kitûzött választásokkal kapcsolatos információkat nyilvánosságra hozza.

(3) Az OVI vezetõje ellátja a 15. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat.

18. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

30. § Az OVI ellátja a 16. §-ban foglalt feladatokat.

19. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

31. § (1) Az OVI ellátja a 17. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat.

(2) Az OVI vezetõje ellátja a 17. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat.
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HARMADIK RÉSZ
A TERÜLETI ÉS AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

32. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdésének és

(2) bekezdése j) és p) pontjának rendelkezéseit alkalmazni kell.

X. FEJEZET
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

20. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napja elõtt

33. § (1) A HVI

a) szükség szerint elõkészíti a HVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

b) a TVI által megjelölt helyen és idõben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl, az ezekkel kapcsolatos

ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ nyomtatványok elõállításáról,

c) tájékoztatja a HVB-t a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról,

d) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és lehetõség szerint

azok akadálymentesítését.

(2) A HVI vezetõje

a) megszervezi a szállítóborítékok továbbítását, figyelemmel a TVI vezetõjének rendelkezésére,

b) közremûködik az elektori jegyzék összeállításában.

21. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

34. § (1) A HVI

a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében,

b) biztosítja a HVB mûködésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

c) gondoskodik a szállítóborítékok továbbításáról.

(2) A HVI vezetõje vagy a megbízásából eljáró HVI-tag jegyzõkönyvvezetõként közremûködik a HVB munkájában.

XI. FEJEZET
A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

22. A területi választási iroda feladatai a szavazás napja elõtt

35. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, területi lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek, területi listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) szükség szerint elõkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

d) elõkészíti a területi listák sorsolását,

e) a TVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

az OVB és a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja.

(2) A TVI vezetõje

a) elõterjeszti a TVB részére a területi listás szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

b) gondoskodik a területi listás szavazólapok elkészítésérõl,

c) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi

készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és átvételének rendjét,

d) kiadja a szállítóborítékok továbbításának végrehajtási szabályairól szóló utasítását.
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23. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

36. § A TVI

a) az OVI vezetõjének utasítása szerint az informatikai rendszerben elvégzi az elõírt adatfeldolgozási feladatokat,

b) átveszi a szállítóborítékokat,

c) továbbítja az OVI részére a területi listás eredményt megállapító jegyzõkönyveket, valamint az országos listás

választás területi szintû eredményét megállapító jegyzõkönyveket,

d) elõkészíti a területi kisebbségi önkormányzati képviselõk megbízóleveleinek átadását.

XII. FEJEZET
KÖZPONTI FELADATOK

37. § Az OVI feladatainak végrehajtása érdekében a KEKKH üzemelteti a választási informatikai központot.

24. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napja elõtt

38. § Az OVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, országos lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek, országos listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) a KEKKH közremûködésével gondoskodik az országos listás szavazólapok elõállításáról és szállításáról.

25. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

39. § Az OVI

a) fogadja a területi listás eredményt megállapító jegyzõkönyveket, valamint az országos listás választás területi

szintû eredményét megállapító jegyzõkönyveket,

b) gondoskodik az országos választási eredmények közzétételérõl,

c) elõkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

d) a jegyzõkönyveket átadja a levéltárnak.

NEGYEDIK RÉSZ
IDÕKÖZI VÁLASZTÁSOK

26. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek idõközi választása

40. § (1) Idõközi választáson nem kell alkalmazni

a) a 2. § g)–i) pontját, a 3. §-t és a 4. §-t,

b) az 5. § (2) bekezdését,

c) a 6. § (1) bekezdésének i), k), n), p) és r) pontját, a 6. § (2) bekezdésének b), n), o) és r) pontját,

d) a 7. § (1) bekezdésének c) és f) pontját, a 7. § (2) bekezdésének c) és d) pontját, f) és g) pontjának az adatbevitellel

kapcsolatos részét,

e) a 8. § b), e) és f) pontját,

f) a 9. §-t,

g) a 10. § (1) bekezdésének c) pontját és a 10. § (2) bekezdését,

h) a 11. § (1) bekezdésének c), d) és h) pontját, a 11. § (2) bekezdésének c)–e) pontját,

i) a 12. §-t,

j) a 13. § b) és d) pontját,

k) a 14. § (1) bekezdésének a)–e) pontját és a 14. § (2) bekezdését,

l) a 15. § (1) bekezdésének b)–e) pontját, a 15. § (2) és (3) bekezdését,

m) a 16. §-t,

n) a 17. § (1) bekezdését, a 17. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontját, a 17. § (3) bekezdését.
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(2) Az idõközi fõpolgármester-választáson a TVI vezetõje dönt a napközbeni jelentések rendszerének használatáról, annak

gyakoriságáról és módjáról, a részvételi adatokat nyilvánosságra hozza.

(3) A szavazólapok elõállításáról a HVI vezetõje, idõközi fõpolgármester-választáson és megyei vagy fõvárosi közgyûlési

választáson a TVI vezetõje gondoskodik.

(4) A HVI vezetõje az idõközi választás kitûzésérõl, a TVI vezetõje az idõközi fõpolgármester-választás és megyei vagy

fõvárosi közgyûlési választás kitûzésérõl, valamint a választás eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja az OVI

vezetõjét.

27. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk idõközi választása

41. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk idõközi választásán a HARMADIK RÉSZ rendelkezéseit

kell alkalmazni.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § A választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és mintáit e rendelet 1. melléklete állapítja meg.

43. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi

önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet az 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok tagjainak

választásán használandó nyomtatványok

A B C D

1 Nyomtatvány megnevezése
Sor-

száma
Helyi

elõállítású
Központi

elõállítású

2 Névjegyzék (közszemlére, szavazókörbe) 1 X

3 Értesítõ 2 X

4 Igazolás a tartózkodási helyen történõ szavazáshoz 3 X

5 Jegyzék a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárokról (F)

4 X

6 Jelölõ szervezet bejelentése (P) 5 X

7 Polgármesterjelölt, egyéni képviselõjelölt bejelentése (E) 6 X

8 Lista bejelentése (L) 7 X

9 Listán állított jelölt személyi lapja (SZ) 8 X

10 Ajánlószelvények 9 X

11 Átvételi elismervény (HVI-SZSZB) 10 X

12 Ellenõrzõ lap 11 X

13 Nyilvántartás a mozgóurnát kérõkrõl 12 X

14 Visszautasítottak jegyzéke 13 X

15 Számlálólap a napközbeni jelentéshez 14 X

16 Jegyzõkönyv minta a szavazás közben elõfordult rendkívüli
eseményekrõl, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend
fenntartása érdekében tett intézkedésérõl

15 X

17 Átvételi elismervény (SZSZB-HVI) 16 X

18 Adatlap a polgármester-választás szavazóköri eredményérõl 17 X

19 Adatlap a fõpolgármester-választás szavazóköri eredményérõl 18 X

20 Adatlap a megyei listás választás szavazóköri eredményérõl 19 X

21 Adatlap a fõvárosi listás választás szavazóköri eredményérõl 20 X

22 Polgármester- és egyéni listás képviselõ-választás szavazóköri
jegyzõkönyve

21 X

23 Polgármester- és egyéni választókerületi képviselõ-választás
szavazóköri jegyzõkönyve

22 X
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24 Fõpolgármester és fõvárosi közgyûlés tagjai választásának
szavazóköri jegyzõkönyve

23 X

25 Megyei közgyûlés tagjai választásának szavazóköri jegyzõkönyve 24 X

26 Jegyzõkönyv a polgármester-választás eredményérõl 25 X

27 Jegyzõkönyv az egyéni listás képviselõ-választás eredményérõl 26 X

28 Jegyzõkönyv az egyéni választókerületi képviselõ-választás
eredményérõl

27 X

29 Jegyzõkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 28 X

30 Jegyzõkönyv a fõpolgármester-választás eredményérõl 29 X

31 jegyzõkönyv a fõvárosi közgyûlés tagjai választásának eredményérõl 30 X

32 jegyzõkönyv a megyei közgyûlés tagjai választásának eredményérõl 31 X

33 Értesítõ a kisebbségi választói jegyzékbe történõ felvételrõl 32 X

34 Kisebbségi jelölõ szervezet bejelentése (PK) 33 X

35 Kisebbségi képviselõjelölt bejelentése (EK) 34 X

36 Kisebbségi lista bejelentése (LK) 35 X

37 Kisebbségi listán állított jelölt személyi lapja (SZK) 36 X

38 Települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásának
szavazóköri jegyzõkönyve

37 X

39 Jegyzõkönyv a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásának eredményérõl

38 X

40 Jegyzõkönyv a területi kisebbségi önkormányzati választás
eredményérõl

39 X

41 Jegyzõkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás területi
eredményérõl

40 X

42 Jegyzõkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás
eredményérõl

41 X

43 Értesítés a területi és országos kisebbségi önkormányzati választások
adatairól kisebbségenként

42 X

44 Átvételi elismervény (HVI-kisebbségi SZSZB) 43 X

45 Átvételi elismervény (kisebbségi SZSZB-HVI) 44 X

46 Kisebbségi név bejelentése (N) 45 X

47 Jegyzõkönyv pótlapja 46 X
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Melléklet 1/a. minta 

(közszemlére kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____  

  
NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(megye, település, egyéni választókerület) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31. 

 

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

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01. 

 

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

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 

KISS ÉVA 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

5.
MINTA KÁROLY 

 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

6.
MINTA LAJOSNÉ 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

7.
MINTA MÁRTA 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

A névjegyzék összeállításakor a névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma: ………… 
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Melléklet 1/b. minta 

(a szavazóhelyiségbe kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____  

  
NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(megye, település, egyéni választókerület) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

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

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

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

4.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

5.
MINTA MÁRTA 2-560302-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

……
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 
 
 
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma (A): ………… 
 
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok: 
(a szavazókörben igazolás alapján a névjegyzékbe felvehet  választópolgárok számának megfelel  számú üres sor:) 
 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 
 
 
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma (B):  ………… 
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Melléklet 2. minta 

 

ÉRTESÍT  
a választók névjegyzékébe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek …….. évi választásán 
…………………………………………..…….. megye ……………………… településen / Budapest 
…... kerületében a(z) …... számú szavazókörben ….…. sorszám alatt szerepel a választók 
névjegyzékében. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 

   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Szavazni csak személyesen, a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 
- személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy - lakcímigazolvány ÉS { - 2001. január 1-jét követ en a magyar hatóság által 

kiállított vezet i engedély 

Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a 
szavazás lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet 
tájékoztatást. 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda
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Melléklet 3. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
 

 

helyi választási iroda 

 

 

IGAZOLÁS 
a tartózkodási helyen történ  szavazáshoz 

 
 
 

A választópolgár neve:  
Személyi azonosítója:  
Lakóhelyének címe:  

 
 

A választópolgár   év  hó  napján 

   

településen szavazhat, a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben. 
A szavazóhelyiség címe: 

 
 

 
 

A választópolgár kérelmére az igazolást egy példányban kiadtam, a választópolgárt a névjegyzékb l 
töröltem. 
  ,  év  hó  nap 
 

P.H. a lakóhely szerinti HVI vezet je  
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Melléklet 4. minta 

* Csak az utolsó lapon töltend  ki

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
„F” JEGYZÉK 

a szavazókörben a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról 

   Lapszám      

   
A lapon szerepl  személyek száma     

 Megye/F város  

      számú 
szavazókör               

 Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon 
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl  
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

  
 

1. 
   

  
 

2. 
:   

  
 

3. 
   

  
 

4. 
   

  
 

5. 
   

  
 

6. 
   

  
 

7. 
   

  
 

8. 
   

  
 

9. 
   

  
 

10. 
   

 

*A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma összesen:  

 év  hó  nap 

 
jegyz könyvvezet   szavazatszámláló bizottság 

elnöke  
 helyi választási iroda 

vezet je 
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Melléklet 5. minta 

P  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 
a következ  jelöl  szervezet 

 évi választásán kérem 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását  
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

 

 

 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A jelöl  szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 
 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend : 
 IGEN  NEM 

 
(4) Kérem a jelöl  szervezet emblémájának feltüntetését a 
megyei/f városi listás és a polgármester-választás 
szavazólapján, ezért a jelöl  szervezet emblémáját 
szürkeárnyalatos, 300 DPI-nél nem kisebb felbontású, TIF 
vagy JPEG kiterjesztés  fájlban mellékelem. 

 IGEN  NEM 
 

(5) Kérem a jelöl  szervezet nevének kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért 
mellékelten csatolom az N jel  nyomtatványt  
 

 
A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kit zését követ en - kiállított 
kivonatot mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés] 
A bejelentést a következ  választási bizottságnál kell megtenni: 
o ha a jelöl  szervezet több megye, illet leg a f város és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani, az 

Országos Választási Bizottságnál, 
o ha a jelöl  szervezet csak egy megye, illet leg a f város területén belül, de több településen/kerületben kíván jelöltet állítani, 

a területi választási bizottságnál, 
o ha a jelöl  szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál. 

 



2542 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 5. minta 

P    2 
(6) A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE: 
a) postai irányítószám:  
 
b) település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

(7) A JELÖL  SZERVEZET TÖRVÉNYES VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISEL JÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 

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

  
 
    telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
c) Hozzájárulok nevem és telefonszámom nyilvánosságra hozásához  IGEN  NEM 
 

 

Kelt: ………………………………………………………………… a jelöl  szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képvisel je 

 

A választási iroda tölti ki: 

A bejelentés helye: _________________________________________________ választási bizottság. 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2543

Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1

JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek  évi választásán kérem 
  

 településen/f városi kerületben 
 

 polgármesterjelöltként 
 f polgármester-jelöltként 
 egyéni listás jelöltként 
 a  . számú egyéni választókerületben képvisel jelöltként 

 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt családi neve:
  

  

utóneve(i):  
  

(2) A jelölt személyi azonosítója:  

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

  

(4) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  



2544 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
(5) A jelölt 
  független jelölt 
  jelöl  szervezet(ek) jelöltje. 

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 

A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Törvényes vagy 
meghatalmazott 
képvisel jének 

aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

6 

 

 

 
 
 

 

7 

 

 

 
 
 

 

Kelt: ………………………………………. ,
 
 
 
 a jelölt aláírása 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2545

Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más 
hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és 
nyilvánosságra hozásához (csak egy kisebbség jelölhet  meg): 
 
  BOLGÁR   CIGÁNY   GÖRÖG 
  HORVÁT   LENGYEL   NÉMET 
  ÖRMÉNY   ROMÁN   RUSZIN 
  SZERB   SZLOVÁK   SZLOVÉN 
  UKRÁN 
 
Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N jel  
nyomtatványt  

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak 3 000-nél kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje esetén: 

Megválasztásom esetén a polgármesteri megbízatást 
 f állásban 
 társadalmi megbízatásban 

kívánom ellátni. 
………………………….. 

saját kez  aláírás 
 
 



2546 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 7. minta 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

LISTA BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek  évi választásán kérem 
 

 f városi lista 

 __________________________________________________ megyében megyei lista 

__________________________________________________ településen / f városi 
kerületben kompenzációs lista 

 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 
 

LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló  közös 
 

(2) A közös lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A közös lista nevének rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg): 
 
  
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2547

Melléklet 7. minta 
 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) E NYOMTATVÁNYON A KÖVETKEZ  SZEMÉLYT 
HATALMAZZÁK MEG A LISTÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE, IRATOK 
ÁTVÉTELÉRE: 

a) neve:  
  

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

  

c) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
 



2548 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 7. minta 
 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    

 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelöl  szervezetek neve az 

alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 
 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

 
A listán   f  jelöltet állítunk. 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 

     
1. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 
 2. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 
 3. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 

 
   

4. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 5. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2549

Melléklet 7. minta 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4/… 

A jelöltek adatai 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
 

 



2550 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 8. minta 

SZ  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 

A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzati képvisel k ________ évi választásán választójoggal rendelkezem, 
és a jelölést __________________ településen a kompenzációs listán / ____________________________ 
megyében a megyei listán / a f városi listán elfogadom (a nem kívánt rész törlend ). 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i megbízatással, illet leg megválasztásom 
esetén a képvisel i megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy 
más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

* ***- 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2551

Melléklet 9/a. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
polgármesterjelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson polgármesterjelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 
   

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 



2552 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 9/b. minta 

 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
f polgármester-jelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson f polgármester-jelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2553

Melléklet 9/c. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
megyei lista ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson a következ  listát ajánlom: 

A listát állító jelöl  szervezet(ek) neve: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LISTAAJÁNLÁSRÓL 

Listát ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A listaajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy listát ajánlhat. Aki több listát ajánlott, vagy ugyanazt a listát többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat listát, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), valamint a listát állító szervezet nevét 
(közös lista esetén valamennyi szervezet nevét). Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak 
alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 



2554 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 9/d. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
települési / f városi kerületi önkormányzati képvisel jelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson önkormányzati képvisel jelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2555

Melléklet 10. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat 
vettem át: 
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1.  Névjegyzék _____  

2.  A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (segédlista) _____ 

3.  F jegyzék _____ 
4.  Visszautasítottak jegyzéke _____  
5.  Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____  
6.  Adatlap polgármesteri _____  
7.  Adatlap megyei/f városi listás _____  
8.  Adatlap f polgármesteri _____  
9.  Szavazóköri jegyz könyv polgármesteri _____  
10.  Szavazóköri jegyz könyv egyéni listás/egyéni választókerületi _____  
11.  Szavazóköri jegyz könyv megyei/f városi listás _____  
12.  Szavazóköri jegyz könyv f polgármesteri _____  
13.  Szavazólap polgármesteri _____  
14.  Szavazólap egyéni listás/egyéni választókerületi _____  
15.  Szavazólap megyei/f városi listás _____  
16.  Szavazólap f polgármesteri _____  
17.  Boríték a szavazólapokhoz _____  
18.  Kellékes csomag 

(5 db ellen rz  lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések 
számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti szín  szalag, 5 db nemzeti szín  
zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegel  csík a szavazólap 
csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kit z  a 
jegyz könyvvezet nek, 9 db kit z  az SZSZB-nek)  

 _____ 

 

19.  Jegyz könyv nyomtatvány a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l _____  
20.  Bélyegz párna _____  
21.  Bélyegz  _____ lenyomata: 

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke 



2556 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 11. minta 

Ellen rz  lap 

 

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

A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
 
Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes 
követelményeknek megfelel. 
Az ellen rz  lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük az urnába. 

A szavazatszámláló bizottság jelen lév  tagjainak aláírása: 

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

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

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

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

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

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

Az els ként szavazó választópolgár sorszáma a névjegyzéken: ……….. 

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



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2557

Melléklet 12. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

NYILVÁNTARTÁS 
a mozgóurnát kér kr l 

  település 

  számú szavazókör 

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

 

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

A mozgóurnával szavazó 
saját kez  aláírása 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

  ,    év    hó  nap 

 
P.H. 

    
a szavazatszámláló bizottság 

elnöke 
 



2558 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 13. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

 

A visszautasított polgár 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

a szavazatszámláló bizottság elnöke jegyz könyvvezet  

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2559

Melléklet 14. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
SZÁMLÁLÓLAP 

a napközbeni jelentéshez 
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

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

TELEPÜLÉS/KERÜLET:   jelentést küldeni kell 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    

 7.00: 9.00: 11.00: 
NÉVJEGYZÉKEN SZEREPL K SZÁMA* 

 13.00: 15.00: 17.30: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jelentést adta Jelentési id  Megjelentek 
száma óra, perc aláírás 

7.00    
9.00    

11.00    
13.00    
15.00    
17.30    

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függ leges és egy azokat középen 
keresztez  vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lév  vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal fels  sarkában lév  számhoz. 

*A névjegyzéken szerepl k száma = a névjegyzéken a szavazás megkezdésekor szerepl  választópolgárok száma + 
a jelentés id pontjáig igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma. 



2560 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 15. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

JEGYZ KÖNYV 
a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l, 

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

Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  
szavazatszámláló bizottság tagjai  
  
  
  
  
  
  
 
1. A szavazás közben el forduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 

A határozat száma:   

A határozat tartalma: 
 

 
Kisebbségi vélemény és annak indoklása: 
 

 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 a szavazatszámláló bizottság  

elnöke 
 

A jegyz könyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyz könyvvezet  



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2561

Melléklet 16. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 
 

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

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék _____ 
2. Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F jegyzék  _____ 
3. Bevont igazolások _____ 

4. A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (segédlista) _____ 

5. Visszautasítottak jegyzéke _____ 
6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____ 
7. Adatlap polgármesteri _____ 
8. Adatlap megyei/f városi listás _____ 
9. Adatlap f polgármesteri _____ 
10. Szavazóköri jegyz könyv polgármesteri _____ 
11. Szavazóköri jegyz könyv egyéni listás/egyéni választókerületi _____ 
12. Szavazóköri jegyz könyv megyei/f városi listás _____ 
13. Szavazóköri jegyz könyv f polgármesteri _____ 
14. Lezárt urna _____ 

 benne az SZSZB nyilatkozata szerint  
  fel nem használt szavazólapok:  
  polgármesteri _____  
  megyei/f városi listás _____  
  egyéni választókerületi/egyéni listás _____  
  f polgármesteri _____  
  rontott szavazólapok:  
  polgármesteri _____  
  megyei/f városi listás _____  
  egyéni választókerületi/egyéni listás _____  
  f polgármesteri _____  
  Ellen rz  lap _____  

15. Bélyegz párna _____ 
16. Bélyegz  _____ lenyomata:

 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 a szavazatszámláló bizottság 
elnöke  a helyi választási iroda 



2562 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 17. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

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

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor 

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelent választópolgárok 
száma  

 

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2563

Melléklet 18. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

Budapest ................. kerület……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor 

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelent választópolgárok 
száma  

 

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  



2564 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 19. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A MEGYEI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

............................................................... település ……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelentek száma  

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2565

Melléklet 20. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A F VÁROSI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

Budapest ................. kerület……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelentek száma  

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  



2566 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 21. minta 

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

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

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma:  

 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2567

Melléklet 21. minta 

B  POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

  

MEGYE  
 PJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
 

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     



2568 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 21. minta 

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS  C 
 

  

MEGYE  
 EJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

E F G H J 
     

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2569

Melléklet 21. minta 

D  POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 
  

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  

 

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / Id közi választást kell tartani, mert  képvisel i hely betöltetlen maradt.  
 
A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:      
      
 
A lakosságszám alapján megválasztható képvisel k száma:  
A megválasztott képvisel k száma:  
 

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 
A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 

      
      
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2570 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 22. minta 

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS EVK   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

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

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor  

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma  
a névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma:  
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2571

Melléklet 22. minta 

B  POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

  

MEGYE  
 PJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
 

 

 

 

 

 

 



2572 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 22. minta 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS  C 
 

  

MEGYE  
    EJ             

TELEPÜLÉS EVK  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2573

Melléklet 22. minta 

D  POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS JEGYZ KÖNYVE 
 

 
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 

 

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2574 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 23. minta 

F POLGÁRMESTER ÉS F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

     
  

számú példány 

KERÜLET    
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

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

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma:  
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2575

Melléklet 23. minta 

B  F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

BUDAPEST  

  
 PJ             

KERÜLET  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2576 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 23. minta 

F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  C 
 

BUDAPEST  

  
    LJ             

KERÜLET   

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2577

Melléklet 23. minta 

D  F POLGÁRMESTER ÉS F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 

 
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 

 

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2578 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 24. minta 

MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS    
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

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

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma:  

D  
 C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

Rontott szavazólapok száma:   



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2579

Melléklet 24. minta 

 

B  MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 
 

  

MEGYE  
 LJ             

TELEPÜLÉS  

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2580 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 25. minta 

JEGYZ KÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2581

Melléklet 25. minta 

 

B  JEGYZ KÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2582 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 26. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L   A 

 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B, F=E-D, E=G+H 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2583

Melléklet 26. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

 

 

 

 

 

 

 



2584 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 26. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L   C 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / Id közi választást kell tartani, mert  képvisel i hely betöltetlen maradt.  
 
A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:      
      
 
A lakosságszám alapján megválasztható képvisel k száma:  
A megválasztott képvisel k száma:  
 

 

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 
A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    
 

 

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2585

Melléklet 27. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
Kitölti a helyi választási bizottság 

 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS EVK   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

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

 



2586 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 27. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
     

TELEPÜLÉS EVK  

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott képvisel  neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2587

Melléklet 28. minta 

JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL  A 
 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

Az érvényes töredékszavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

 

A töredékszavazatok száma összesen: ____ 

Az 5%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 10%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 15%-os mandátumszerzési határ: ____ 

 

 

 

 

 

 



2588 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 28. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

 

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelölt: 

Név  Jelölő szervezet  azonosító 
         

 

Az egyéni választókerületben megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelölt: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító‐
ja 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2589

Melléklet 28. minta 

JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL  C 
 

A kompenzációs listán megválasztott képviselők: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító 
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

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

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2590 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 29. minta 

JEGYZ KÖNYV A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a F városi Választási Bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a F városi Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2591

Melléklet 29. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott f polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a F városi Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a F városi Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



2592 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 30. minta 

JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a F városi Választási Bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a F városi Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a F városi Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a F városi Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

A szavazás megkezdésekor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti  szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2593

Melléklet 30. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Az 5%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 10%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 15%-os mandátumszerzési határ: ____ 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       



2594 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 30. minta 

JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képviselők: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító‐
ja 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
32.            
33.            

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2595

Melléklet 31. minta 

JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

A szavazás megkezdésekor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

 



2596 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 31. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Az 5%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 10%-os mandátumszerzési határ: ____ 

A 15%-os mandátumszerzési határ: ____ 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2597

Melléklet 31. minta 

JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képviselők: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító 
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
32.            
33.            
34.            
35.            
36.            
37.            
38.            
39.            
40.            
41.            
42.            
43.            

 



2598 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 31. minta 

D  JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

 

 

 
 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2599

Melléklet 32. minta 

 

ÉRTESÍT  
a kisebbségi választói jegyzékbe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy a ………………… települési kisebbségi önkormányzati képvisel k …….. évi 
választásán …………………………………………..…….. megye ……………………… településen 
/ Budapest …... kerületében a(z) …... számú szavazókörben ….…. sorszám alatt szerepel a 
kisebbségi választói jegyzékben. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 

   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Szavazni csak személyesen, a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 
- személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány ÉS - útlevél vagy { - 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda

 



2600 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 33. minta 

PK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

KISEBBSÉGI JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A települési/területi/országos  kisebbségi önkormányzati képvisel k 
 évi választásán kérem a következ  jelöl  szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 

(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

 

 

 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A jelöl  szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 
 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend : 
 IGEN  NEM 

 
 
(4) Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten 
csatolom az N jel  nyomtatványt  
 

 
 
 

A szervezet bejelentéséhez mellékelni kell  
o a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából – a választás kit zését követ en – kiállított kivonatot! [a 

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés], 
o a szervezet három évvel a választás napját megel z en hatályban volt, valamint jelenleg hatályos alapszabályát 

[Ve. 115/J. § (1) bekezdés, 2005. évi CXIV törvény 26. § (2) bekezdés a) pont]. 
A bejelentést a következ  választási bizottságnál kell megtenni: 

o ha a jelöl  szervezet több megye, illet leg a f város és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván 
állítani, az Országos Választási Bizottságnál, 

o ha a jelöl  szervezet csak egy megye, illet leg a f város területén belül, de több településen/kerületben kíván 
jelöltet állítani, a területi választási bizottságnál, 

o ha a jelöl  szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál. 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2601

Melléklet 33. minta 

PK    2 
A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE: 
a) postai irányítószám:  
 
b) település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

A JELÖL  SZERVEZET KÉPVISEL JÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 

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

  
 
    telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
 
 
Kelt: ……………………………………….  

 
 a jelöl  szervezet képvisel je 

A választási iroda tölti ki: 

A bejelentés helye: _________________________________________________ választási bizottság. 



2602 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
KISEBBSÉGI KÉPVISEL JELÖLT BEJELENTÉSE 

 
A települési kisebbségi önkormányzati képvisel k   évi választásán kérem 
  

 településen/f városi kerületben 
  

 kisebbség képviseletében 
 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt  
családi neve:  

  

utóneve(i):  
  

 
(2) Kérem a nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom 
az N jel  nyomtatványt  
 

(3) A jelölt személyi azonosítója: 

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

  

(5) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
 
 
 
 
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2603

Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Képvisel jének 
aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 
 
 a jelölt aláírása 

 



2604 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
A jelölt nyilatkozatai 
 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással, illet leg megválasztásom esetén a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 
a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 
tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

 
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2605

Melléklet 35. minta 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

KISEBBSÉGI LISTA BEJELENTÉSE 

A  kisebbségi önkormányzati képvisel k  évi választásán kérem 
 

 f városi lista 

__________________________________________________ megyében 
 megyei lista 

 országos lista 
 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 
 

LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló  közös 
 

(2) A közös lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A közös lista bet szavas rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg): 
 
  
 



2606 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 35. minta 
 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) E NYOMTATVÁNYON A KÖVETKEZ  SZEMÉLYT 
HATALMAZZÁK MEG A LISTÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE, IRATOK 
ÁTVÉTELÉRE: 

a) neve:  
  

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

  

c) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2607

Melléklet 35. minta 
 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    

 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelöl  szervezetek neve az 

alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 
 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
 

 
A listán   f  jelöltet állítunk. 

 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
     

1. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 2. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 3. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 
   

4. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 5. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 



2608 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 35. minta 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4/… 

A jelöltek adatai 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  

 

 SZ lapot leadott 
 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
 

 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2609

Melléklet 36. minta 

SZK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
KISEBBSÉGI LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 
 
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a ___________________  kisebbség ________ évi területi / országos kisebbségi 
önkormányzati választásán választójoggal rendelkezem, és a területi / országos kisebbségi listás jelölést 
elfogadom. (a nem kívánt rész törlend ) 
 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok.  

………………………….. 
saját kez  aláírás 

 
Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 

a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

 
Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 

tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N 
jel  nyomtatványt  
 

………………………….. 
saját kez  aláírás

 



2610 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 37. minta 

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

___________________ kisebbség 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  3. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  4. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

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

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

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

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ………… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A kisebbségi választói jegyzékben 

lév  választópolgárok száma  Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A  D 
   

 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma:  

Szavazás 
 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

E F G H J 
     

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
 
 
 



17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2611

Melléklet 37. minta 

B  TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 
  

MEGYE  
 KJ             

TELEPÜLÉS  

 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

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

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  4. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  5. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  6. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 



2612 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 37. minta 

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
EREDMÉNYE  C 

 
  

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  

 

Egy kisebbségi szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / A választás eredménytelen volt. (a nem kívánt szöveg törlend ) 
 

Az  megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 
A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 

      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 38. minta 

JEGYZ KÖNYV A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 

 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A választók nyilvántartása 
A kisebbségi választói jegyzékben 

lév  választópolgárok száma  Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A  D 
   

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

 

F=E-D, E=G+H 
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Melléklet 38. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 

 
  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

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

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / A választás eredménytelen volt. (a nem kívánt szöveg törlend ) 
Az  megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 

A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 39. minta 

JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent elektorok 

száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 

 

A területi választási bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 39. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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Melléklet 39. minta 

JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képviselők: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító‐
ja 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            

 

 
 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 40. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
TERÜLETI EREDMÉNYÉR L  A 

 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent 

elektorok száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 

 

A területi választási bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 40. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
TERÜLETI EREDMÉNYÉR L 

 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 41. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti az Országos Választási Bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
  
  

  
számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján az Országos Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 az Országos Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent elektorok 

száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 
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Melléklet 41. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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Melléklet 41. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képviselők: 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító‐
ja 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            
32.            
33.            
34.            
35.            
36.            
37.            
38.            
39.            
40.            
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Melléklet 41. minta 

D  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

Név  Jelölő szervezet 
A lista 

azonosító 
száma 

A jelölt 
sorszáma 
a listán 

41.            
42.            
43.            
44.            
45.            
46.            
47.            
48.            
49.            
50.            
51.            
52.            
53.            

 

 

 

 

 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 42. minta 

 

 

 

 

 

A TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSOK ADATAIRÓL 

 

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

 főváros / megye 

 

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

 település / kerület 

 

 

 

 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

 

..............................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

 

 

 

 

Kisebbség 

Elektori 

jegyzéken 

szereplők 

száma 

Szavazóként 

megjelent 

elektorok 

száma 

Visszautasítottak 

száma 

A továbbított 

borítékok 

száma 

BOLGÁR     

CIGÁNY     

GÖRÖG     

HORVÁT     

LENGYEL     

NÉMET     

ÖRMÉNY     

ROMÁN     

RUSZIN     

SZERB     

SZLOVÁK     

SZLOVÉN     

UKRÁN     

 

 

Kelt: ............év......................hó...........nap                     PH.                

   

 

  HVB elnöke 

 
 

Az értesítést a területi választási bizottsághoz kell továbbítani a szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokkal együtt. 

É R T E S Í T É S  

A helyi választási bizottság állítja ki 

két példányban!

Ez a ................. számú példány.
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Melléklet 43. minta 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat 
vettem át: 
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Kisebbségi választói jegyzék _____  
2. Visszautasítottak jegyzéke _____  
3. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____  
4. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
5. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
6. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
7. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
8. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
9. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
10. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
11. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
12. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
13. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
14. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
15. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
16. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
17. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
18. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
19. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
20. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
21. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
22. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
23. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
24. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
25. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
26. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
27. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
28. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
29. Szavazólap ____________ kisebbség _____  



2626 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 43. minta 

30. Boríték a szavazólapokhoz _____  
31. Kellékes csomag 

(5 db ellen rz  lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések 
számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti szín  szalag, 5 db nemzeti szín  
zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegel  csík a szavazólap 
csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kit z  a 
jegyz könyvvezet nek, 9 db kit z  az SZSZB-nek)  

 _____ 

 

32. Jegyz könyv nyomtatvány a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l _____  
33. Bélyegz párna _____  
34. Bélyegz  _____ lenyomata: 

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke 
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Melléklet 44. minta 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 
 

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

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1.  Kisebbségi választói jegyzék _____ 
2.  Visszautasítottak jegyzéke _____ 
3.  Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____ 
4.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
5.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
6.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
7.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
8.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
9.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
10.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
11.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
12.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
13.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
14.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
15.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
16.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
17.  Lezárt urna _____ 
 benne az SZSZB nyilatkozata szerint  
  fel nem használt szavazólapok:  
18.   __________ kisebbség _____  
19.   __________ kisebbség _____  
20.   __________ kisebbség _____  
21.   __________ kisebbség _____  
22.   __________ kisebbség _____  
23.   __________ kisebbség _____  
24.   __________ kisebbség _____  
25.   __________ kisebbség _____  
26.   __________ kisebbség _____  
27.   __________ kisebbség _____  
28.   __________ kisebbség _____  
29.   __________ kisebbség _____  
30.   __________ kisebbség _____  
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Melléklet 44. minta 

  rontott szavazólapok:  
31.   __________ kisebbség _____  
32.   __________ kisebbség _____  
33.   __________ kisebbség _____  
34.   __________ kisebbség _____  
35.   __________ kisebbség _____  
36.   __________ kisebbség _____  
37.   __________ kisebbség _____  
38.   __________ kisebbség _____  
39.   __________ kisebbség _____  
40.   __________ kisebbség _____  
41.   __________ kisebbség _____  
42.   __________ kisebbség _____  
43.   __________ kisebbség _____  
44.   Ellen rz  lap _____  
45.  Bélyegz párna _____ 
46.  Bélyegz  _____ lenyomata:

 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 

 

 

P.H. 

  

 a szavazatszámláló bizottság 
elnöke  a helyi választási iroda 
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Melléklet 45. minta 

N  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   

KISEBBSÉGI NÉV BEJELENTÉSE 

(1) Jelölt kisebbségi nevének bejelentése 

A jelölt személyi azonosítója:  

 
A jelölt neve kisebbségi nyelven, ha írásmódja a magyartól eltér, és kéri feltüntetését a szavazólapon 

(géppel kell kitölteni, ha a magyar karakterkészlett l eltér  karaktert tartalmaz!): 
családi neve:  

  

utóneve(i):  
  

 

Kelt: ………………………………………………………………… jelölt aláírása 

(2) Jelöl  szervezet kisebbségi nevének bejelentése 

 A jelöl  szervezet hivatalos neve: 
 

 

 

 
A jelöl  szervezet neve kisebbségi nyelven, ha írásmódja a magyartól eltér, és kéri feltüntetését a 

szavazólapon (géppel kell kitölteni, ha a magyar karakterkészlett l eltér  karaktert tartalmaz!): 
 

 

 

 
 
 
 

Kelt: ………………………………………………………………… a jelöl  szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képvisel je 

 



2630 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám

Melléklet 46. minta 

…  PÓTLAP 

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  
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Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



A nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5–9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és

a 10. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § a), d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Ir.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan

személyek átmeneti szállása kivételével. Idõsotthoni ellátás esetében

a) az elõgondozás I. szakasza az 5. § (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselõje részére szóló

tájékoztatásból áll,

b) az elõgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 7. § (2) bekezdés szerinti

esetet,

c) az elõgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követõen kell elvégezni.”

(2) Az Ir. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerûsített elõgondozás a szolgáltatást igénylõnek a szolgáltatással

kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerûsített elõgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet

vizsgálatát.”

2. § Az Ir. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A házi segítségnyújtást igénylõnek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, a szolgáltatás

gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást

igénybe vevõ nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelõ

idõtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idõtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe

vevõ személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb

napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára –összevontan is

igénybe veheti.”

3. § Az Ir. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az Ir. 9. § (1) bekezdésében az „ , illetve ha a gondozási szükségletet házi segítségnyújtás vagy

idõsotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elõadó szakértõ” szövegrész.

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

módosítása

5. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának

részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:
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„3. § (1) Az igénylõnek vagy törvényes képviselõjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia

a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4. §

szerinti igazolásokat.

(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat

eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy

példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek és törvényes képviselõjének.”

6. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet szerinti elõgondozást végzõ személy segítséget nyújt az ellátást

igénylõnek.”

7. § Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Az R.

a) 1. § b) pontjában a „(4)–(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4)–(7) bekezdése” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe az „igazolás” szöveg,

c) 5. §-ában a „készült szakvélemény” szövegrész helyébe a „kiállított igazolás”, az „a szakvélemény” szövegrész

helyébe az „az igazolás” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 6. § (3)–(4) bekezdése,

b) 2. számú melléklete.

3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM

rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdésében”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez

1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.4. pontja helyébe a következõ pont lép:

„2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékos személyek otthona
hajléktalan személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
idõsek otthona
a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények

alapján] kéri
b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri

ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
bb) az ellátást igénylõ egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési

önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem
biztosít

bc) az ellátást igénylõ egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közmûves
vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan

bd) az ellátást igénylõ egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási
fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül

be) az ellátást igénylõ egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági
támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
(a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

bf) az ellátást igénylõ egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül

bg) az ellátást igénylõ egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább
80%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi
bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási
képességének hiányát állapította meg”

2. Az Ir. 1. számú mellékletének A része a következõ 3.8. ponttal egészül ki:

„3.8. Megjegyzések

3.8.1. Házi segítségnyújtás és idõsek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén – ha az elhelyezést az általános

szabályok szerint kérik – a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését

szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

3.8.2. Amennyiben az idõsotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik,

a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi

dokumentumokat kell bemutatni:

ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum

szakvéleménye,

bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének

igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról,

bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének

igazolása a közmûvesítés hiányáról,

bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerõs határozat

vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata,

be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelõdje érvényes és

hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,

bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerõs

határozat, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy

bankszámlakivonat másolata.”

3. Az Ir. 1. számú melléklete C I. részének 1.3. pontjában a „munkavégzésbõl” szövegrész helyébe a „munkavégzésbõl,

egyszerûsített foglalkoztatásból” szöveg lép.

4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének „1. A családtagok jövedelme” pontjában a „munkavégzésbõl” szövegrész

helyébe a „munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból” szöveg lép.
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5. Az Ir. 1. számú melléklet C rész „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része „II. Jövedelmi adatok”

pontjának negyedik bekezdésében a „foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés” szöveg lép.

6. Az Ir. 1. számú melléklet C rész „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része „II. Jövedelmi adatok” pontja

„Jövedelem típusai” alcímének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Alkalmi munkavégzésbõl, illetve egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem: alkalmi munkavállalói

könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés

révén szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve

az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, ha havi mértéke

a minimálbér 50%-át nem haladja meg.”

2. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez

„4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Igazolás

gondozási szükséglet vizsgálatáról

1. Személyes adatok

A személyes gondoskodást igénylõ neve (születési neve): .....................................................................................................................

Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Lakóhelye vagy tartózkodási helye: ..................................................................................................................................................................

Törvényes képviselõjének neve, elérhetõsége: ............................................................................................................................................

2. Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetõje vagy a jegyzõ által felkért szakértõ tölti ki):

A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete:

nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó

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

intézmény (szolgáltató) vezetõje/

jegyzõ által felkért szakértõ

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzõnél lehet

kérni.

3. Idõsotthoni ellátás (az intézményvezetõ tölti ki):

3.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények

alapján áll fenn

3.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete:

A napi 4 órát meghaladja

A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

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

intézményvezetõ

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.
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4. Felülvizsgálat

4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyzõ által kijelölt szakértõ tölti ki):

A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete:

nincs 1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát meghaladó

4.2. Idõsotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki):

4.2.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet 4. § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények

alapján áll fenn.

4.2.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete:

A napi 4 órát meghaladja

A napi 4 órát nem haladja meg A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

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

fenntartó képviselõje”

II. RÉSZ

KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (8) bekezdésében,

valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján –

figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai

vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (továbbiakban:

rendelet) – nyilvános pályázatot hirdet a BM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékére (a továbbiakban:

névjegyzék) történõ felvételre, illetve a nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az

Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ azon szakképesítések vonatkozásában, amelyeknél a

szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására a belügyminiszter jogosult.

A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.

A névjegyzék tartalmazza azok nevét, lakcímét és telefonszámát, akik szakmai vizsgaszervezõ intézménynél szakmai

vizsgán vizsgaelnöki feladatot láthatnak el a pályázaton elnyert szakképesítések tekintetében.

Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvétel

A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitöltésé-

vel teljesíthetõ;

b) azon részszakképesítés(ek), szakképesítés(ek), szakképesítés-ráépülés(ek), szakképesítés-elágazás(ok) megjelö-

lését, amely(ek)re vizsgaelnöknek jelentkezik;

c) a részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázathoz csatolni kell:

a) a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

b) a felsõfokú szakirányú végzettséget, vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító

oklevél(ek) hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ

tartama a megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl

számítható);

c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben

már szereplõ személy lehet);
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d) a bírálati díj befizetésérõl szóló banki átutalást igazoló lapot, közleményként feltüntetve rajta a „VIZSGAELNÖKI

PÁLYÁZAT BM 2010”, valamint az „ÚJ PÁLYÁZAT”, vagy a „HOSSZABBÍTÁS” szöveget.

Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a

bírálóbizottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét (vagy annak

jogszabály alapján történõ elismerését).

Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozó egyéb rendelkezések

Erkölcsi bizonyítvány

Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az

alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

Igazolások

A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató,

nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató

esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlõ módon igazolja.

Kiegészítés további szakképesítéssel/szakképesítésekkel

Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új

szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

Nyilvántartási idõ meghosszabbítása

Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,

c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgaelnöki tevékenység ismertetését,

d) a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsítvány másolatát.

A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), amelyeket új pályázat benyújtása

esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra

kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

Bírálati díj

A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni, melynek

összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetlenül

a megjelölt szakképzettségek számától.

A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a

pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) öt (5) százaléka, függetlenül a megjelölt

szakképzettségek számától.

Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

A bírálati díjat minden esetben a BM 10032000-01483305 számú igazgatási bankszámlájára kell befizetni, banki

átutalással, közleményként feltüntetve rajta a „VIZSGAELNÖKI PÁLYÁZAT BM 2010” szöveget, valamint azt, hogy „ÚJ

PÁLYÁZAT”–ra, illetõleg „HOSSZABBÍTÁS”–ra történt a befizetés.

A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra a BM, valamint a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium hivatalos lapjában.

A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek

alkalmazásra.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást a BM Személyügyi Fõosztály ad a +36-20-259-49-60, a

06/1/999-48-54, illetve a 06/1/441-10-00/13353 telefonszámokon, vagy a gyorgy.racz@otm.gov.hu e-mail címen.

A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni:

Belügyminisztérium

Személyügyi Fõosztály

Oktatási és Képzési Osztály

1903 Budapest

Postafiók 314.

2636 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám



ADATLAP

a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe kerüléséhez

Új pályázat benyújtása: Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: ........................................................................................................................................................................

Név (leánykori név): ................................................................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ...................................................................................................................................................................................................

Anyja leánykori neve: .............................................................................................................................................................................................

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................................

telefonszám:............................................................................................................................................................................................

fax-száma, e-mail címe: ......................................................................................................................................................................

Végzettség: .................................................................................................................................................................................................................

Tudományos fokozat: .............................................................................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: ....................................................................................................................................................................................

cím: ............................................................................................................................................................................................................

telefonszám: ...........................................................................................................................................................................................

fax-szám, e-mail cím:............................................................................................................................................................................

Beosztás: .....................................................................................................................................................................................................................
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Megpályázott szakképesítések (kérjük az „I” oszlop kívánt sorába jelölni „X” betûvel; amennyiben több sor

egyesítve van, egy jelölés valamennyi egyesített sorra érvényes):

A B C D E F G H I

1.
Sor-

szám

A szakképesítésnek a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben szereplõ adatai A megpályázni
kívánt

szakképesítés
2. azonosító szám megnevezés

3. 1. 31 861 01 1000 00 00 Biztonsági õr

4. 0100 31 01 Részszakképesítés:
Testõr

5. 0100 31 02 Részszakképesítés:
Vagyonõr

6. 0001 31 01 Szakképesítés-ráépülés:
Bankõr

7. 0001 31 02 Szakképesítés-ráépülés:
Fegyveres biztonsági õr

8. 0001 31 03 Szakképesítés-ráépülés:
Kutyás õr

9. 0001 31 04 Szakképesítés-ráépülés:
Kutyavezetõ – biztonsági õr

10. 0001 31 05 Szakképesítés-ráépülés:
Pénzszállító

11. 0001 31 06 Szakképesítés-ráépülés:
Rendezvénybiztosító

12. 2. 54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervezõ I.

13. 0100 33 01 Részszakképesítés:
Biztonságszervezõ II.

14. 3. 31 861 02 1000 00 00 Alapszakképesítés:
Biztonságtechnikai szerelõ,
kezelõ

15. 0100 21 01 Részszakképesítés:
Biztonságtechnika-kezelõ

16. 0100 31 01 Részszakképesítés:
Elektronikus vagyonvédelmi
rendszerszerelõ

17. 0100 31 02 Részszakképesítés:
Mechanikus vagyonvédelmi
rendszerszerelõ

18. 4. 52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási
felügyelõ I.

19. 0100 31 01 Részszakképesítés:
Büntetés-végrehajtási
felügyelõ II.

20. 0001 52 01 Szakképesítés-ráépülés:
Büntetés-végrehajtási
fõfelügyelõ

21. 5. 61 582 01 0000 00 00 Építési mûszaki ellenõr I.

22. 0100 52 01 Részszakképesítés:
Építési mûszaki ellenõr II.

23. 6. 61 521 01 Felvonó- és
mozgólépcsõ-ellenõr

24. 0010 61 01 Szakképesítés-elágazás:
Felvonóellenõr

25. 0010 61 02 Szakképesítés-elágazás:
Mozgólépcsõ ellenõr
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A B C D E F G H I

1.
Sor-

szám

A szakképesítésnek a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben szereplõ adatai A megpályázni
kívánt

szakképesítés
2. azonosító szám megnevezés

26. 7. 33 521 03 0000 00 00 Felvonószerelõ

27. 0100 31 01 Részszakképesítés:
Felvonó karbantartó-szerelõ

28. 0100 31 02 Részszakképesítés:
Mozgólépcsõ
karbantartó-szerelõ

29. 0100 31 03 Részszakképesítés:
Személyszállító-gép
üzemeltetõje

30. 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szórakoztatóipari
berendezés-üzemeltetõ

34. 8. 33 814 01 0000 00 00 Kéményseprõ

35. 9. 52 861 03 0000 00 00 Közterület-felügyelõ

36. 10. 52 861 04 0000 00 00 Magánnyomozó

37. 11. 31 861 03 0000 00 00 Parkolóõr

38. 0100 31 01 Részszakképesítés:
Díjbeszedõ-leolvasó

39. 12. 52 862 05 0000 00 00 Polgári védelmi elõadó

40. 0001 54 01 Szakképesítés-ráépülés:
Katasztrófavédelmi és
polgári védelmi fõelõadó

41. 13. 55 346 03 0000 00 00 Rendészeti asszisztens

42. 14. 61 861 01 Rendészeti szervezõ

43. 0010 61 01 Szakképesítés-elágazás:
Határrendész-szervezõ

44. 0010 61 02 Szakképesítés-elágazás:
Katasztrófavédelmi –
polgári védelmi szervezõ

45. 0010 61 03 Szakképesítés-elágazás:
Rendõrszervezõ

46. 0010 61 04 Szakképesítés-elágazás:
Tûzoltószervezõ

47. 15. 52 861 06 Rendõr

48. 0100 52 01 Részszakképesítés:
Kormányõr

49. 0100 52 02 Részszakképesítés:
Objektumõr-kísérõ

50. 0010 52 01 Szakképesítés-elágazás:
Határrendészeti-rendõr

51. 0010 52 02 Szakképesítés-elágazás:
Közrendvédelmi-rendõr

52. 0001 52 01 Szakképesítés-ráépülés:
Kutyavezetõ-rendõr

53. 16. 51 853 01 0000 00 00 Temetkezési szolgáltató

54. 0100 33 01 Részszakképesítés:
Temetkezési asszisztens

55. 0100 21 01 Részszakképesítés:
Temetõi munkás
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A B C D E F G H I

1.
Sor-

szám

A szakképesítésnek a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben szereplõ adatai A megpályázni
kívánt

szakképesítés
2. azonosító szám megnevezés

56. 17. 51 861 01 0000 00 00 Tûzoltó

57. 0001 54 01 Szakképesítés-ráépülés:
Tûzoltó technikus

58. 18. 52 861 07 0000 00 00 Tûzvédelmi elõadó

59. 0001 54 01 Szakképesítés-ráépülés:
Tûzvédelmi fõelõadó

Ajánlók:

1. ........................................................... ...............................................................

név aláírás

2. ........................................................... ...............................................................

név aláírás

Az ajánlásokat kérjük csatolni!

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetésérõl szóló banki átutalást igazoló lapot!

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter közleménye
a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki

névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. § (1), (2) bekezdéseinek,

valamint a 8. § (2) bekezdése második fordulatának elõírásai alapján az alábbi összetételû bírálóbizottságot hozom

létre és bízom meg a feladat ellátásával határozatlan idõtartamra.

A bizottság elnöke: dr. Csire Péter BM Személyügyi Fõosztály.

A bizottság tagjai:

Németh Matild, BM Építésügyi Fõosztály,

Nagy-Juhák Ildikó r. alezredes, Országos Rendõr-fõkapitányság,

Szabó Bálint, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

Halácsy Sándor, Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

Rácz György tü. alezredes, BM Személyügyi Fõosztály, a bizottság titkára.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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BM közlemény
a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl

A belügyminiszter a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján –

figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai

vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre – kiegészíti

azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-oktatási intézményben, oktatási

vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el az Országos Képzési

Jegyzékben, a BM szakmai felügyeletébe tartozó szakképesítések körében.

A 2006-ban hatályba lépett OKJ és az új szakmai és vizsgakövetelmények alapján a személy- és vagyonõr

szakképesítésnek a biztonsági õr szakképesítés felel meg, illetve módosult a rendõr szakképesítés is, ezért a

szakképesítés-ráépülések, és a szakképesítés-elágazások esetében figyelembe kell venni a pályázók képzettségét,

illetve hosszabbítások esetében az eddigi jogosultságokat.

Ennek alapján:

– a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a biztonsági õr szakképesítés

rész-szakképesítéseire és szakképesítés-ráépüléseire is megkapják a jogosultságot, kivéve a kutyavezetõ biztonsági

õrre és a kutyás õrre, feltéve, hogy ilyen jogosultságuk korábban sem volt.

– a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a rendõr szakképesítés rész-szakképesítéseire

és szakképesítés-elágazásaira is megkapják a jogosultságot, ugyanakkor a kutyavezetõ rendõr

szakképesítés-ráépülésre csak abban az esetben, ha korábban rendelkeztek ilyennel.

– a vizsgaelnöki jogosultság meghosszabbítása esetében a pályázók a rendészeti szervezõ szakképesítés

szakképesítés-elágazásai közül arra kaphat jogosultságot, amelyre korábban is volt.

– vizsgaelnöki jogosultságra újonnan pályázók esetében ugyanaz az elbírálás, mint a hosszabbításra pályázóknál;

kutyavezetõ biztonsági õr, kutyás õr, kutyavezetõ rendõr szakképesítés esetében az ilyen irányú szakképzettség

megléte, vagy ezirányú szakmai gyakorlat a feltétel.

Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2006/4. valamint az Igazságügyi Közlöny 2007/3.,

2008/1. és a Hivatalos Értesítõ 2009. évi 6., 53. és 62.; a 2010. évi 22., 84. számában megjelent névjegyzékek hatályát.

Jelmagyarázat - szakképzettségek
(rész-szakképesítések, szakképesítés-elágazások,

szakképesítés-ráépülések) felsorolása:

Szakképesítés Rövidítés Megjegyzés

Biztonsági õr Bõ. Szakképesítés

Testõr Tõ. Rész-szakképesítés

Vagyonõr Võ. Rész-szakképesítés

Bankõr Bkõ. Szakképesítés-ráépülés

Fegyveres biztonsági õr Fbõ. Szakképesítés-ráépülés

Kutyás õr Kõ. Szakképesítés-ráépülés

Kutyavezetõ biztonsági õr Kvbõ. Szakképesítés-ráépülés

Pénzszállító Psz. Szakképesítés-ráépülés

Rendezvénybiztosító Rvb. Szakképesítés-ráépülés

Biztonságszervezõ I. Bsz. I. Szakképesítés

Biztonságszervezõ II. Bsz. II. Rész-szakképesítés

Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ Btszk. Szakképesítés

Biztonságtechnika-kezelõ Btk. Rész-szakképesítés

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Evrsz. Rész-szakképesítés

Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Mvrsz. Rész-szakképesítés

Büntetés-végrehajtási felügyelõ I. Bvf. I. Szakképesítés

Büntetés-végrehajtási felügyelõ II. Bvf. II. Rész-szakképesítés

Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ Bvff. Szakképesítés-ráépülés

Hatósági és közigazgatási ügyintézõ Hküi. Szakképesítés
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Szakképesítés Rövidítés Megjegyzés

Migrációs ügyintézõ II. Müi. II. Szakképesítés-elágazás

Nyilvántartási és okmányügyintézõ Nyoüi. Szakképesítés-elágazás

Migrációs ügyintézõ I. Müi. I. Szakképesítés-ráépülés

Közterület-felügyelõ Kf. Szakképesítés

Magánnyomozó Mny. Szakképesítés

Parkolóõr Põ. Szakképesítés

Díjbeszedõ leolvasó Dbl. Rész-szakképesítés

Polgári védelmi elõadó, Katasztrófavédelmi és polgári védelmi
fõelõadó

Pve-kpvf. Szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés

Rendõr Rõ. Szakképesítés

Kormányõr Kõr. Rész-szakképesítés

Objektumõr-kísérõ Oök. Rész-szakképesítés

Határrendészeti rendõr Hrõ. Szakképesítés-elágazás

Közrendvédelmi rendõr Krvrõ. Szakképesítés-elágazás

Kutyavezetõ rendõr Kvrõ. Szakképesítés-ráépülés

Rendészeti asszisztens Ra. Szakképesítés

Rendészeti szervezõ Resz. Szakképesítés

Határrendész szervezõ Hrsz. Szakképesítés-elágazás

Katasztrófavédelmi - polgári védelmi szervezõ Kpvsz. Szakképesítés-elágazás

Rendõrszervezõ Rõsz. Szakképesítés-elágazás

Tûzoltószervezõ Tüsz. Szakképesítés-elágazás

Tûzoltó, tûzoltó technikus Tü-tt. Szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés

Tûzvédelmi elõadó, Tûzvédelmi fõelõadó Te-tfe. Szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés

Sor-
szám

Név Lakcím Telefonszám Szakterület

1. Dr. Csintalan László 3524 Miskolc,
Mednyánszky út 5. I/4.

06 (20) 411-2925 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Mny.

2. Dr. Eiselt György 2217 Gomba,
Bercsényi u. 1/A

06 (30) 290-4662 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Ra., Resz.
(Rõsz. Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oõk.
Hrõ. Krvrõ.)

3. Guba Katalin 5123 Jászárokszállás,
Kossuth út 3. 2/10.

06 (70) 940-2801 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny.,
Resz. (Rõsz.) Rõ. (Kõr. Oõk.
Krvrõ.)

4. Gulácsi Lajos 3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán u. 104.

06 (20) 921-4608 Tü-tt., Te-tfe., Tüsz.

5. Holes István 4400 Nyíregyháza,
Bujtos u. 43. I/4.

06 (20) 364-5154 Tü-tt., Te-tfe., Tüsz.

6. Dr. Koltai Gábor 2700 Cebléd,
Déli út 98.
Lev. cím: 1202 Budapest,
Bessenyei u. 53.

06 (22) 569-221;
06 (30) 274-5575

Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ, Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny.

7. Dr. Kovács Zoltán 7090 Tamási,
Kodály u. 9.

06 (30) 303-6893;
06 (74) 471-353

Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr.
Oõk. Krvrõ.)

8. Nagy Imre 4300 Nyírbátor,
Vasvári Pál út 12.

06 (30) 915-3242 Tü-tt., Te-tfe., Tüsz.

9. Dr. Palicska-Simon
Krisztina

2330 Dunaharaszti,
Kossuth L. u. 71.

06 (30) 970-4155 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny.,
Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ.
(Kõr. Oök. Krvrõ.)
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Sor-
szám

Név Lakcím Telefonszám Szakterület

10. Dr. Simon Attila 1165 Budapest,
Centenárium sétány 20. IV/3.

06 (30) 559-9511 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny.

11. Simon Géza 1031 Budapest,
Kazal u. 25.

06 (1) 476-3430;
06 (20) 943-3073

Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Mny.,
Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök.
Krvrõ.)

12. Somogyvári Miklós 2230 Gyömrõ,
Szegfû u. 2/A/3

06 (20) 444-1269 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz.
Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny.,
Põ. (Dbl.)

13. Tóth Gábor 2463 Tordas,
Köztársaság u. 14/b

06 (20) 940-1575 Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.)

14. Tóth Péter László 3100 Salgótartján,
József A. u. 12.

06 (20) 441-1769 Tü-tt., Te-tfe., Tüsz.

15. Dr. Zólyomi Géza 3200 Gyömrõ,
Gothárd út 5.

06 (20) 975-4305;
06 (37) 319-876

Tü-tt., Te-tfe.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 112/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Somogyvár B-7 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Fonte Viva Kft. (7400 Kaposvár, Fõ u. 25.) – mint fenntartó és üzemeltetõ a

Somogyvár B-7 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti – felhasználására „AQUA BLU”

elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (347-6/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 113/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Tabdi K-65 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kiss és Társai Borászati Kft. (2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1.) – mint fenntartó

és üzemeltetõ a Tabdi K-65 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti- felhasználására „Aqua

Vitae nátrium tartalmú természetes ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát

engedélyezi (364-6/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 114/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Debrecen K-2510 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Vitality-Green Kft. (4033 Debrecen, Veress Péter u. 74.) – mint fenntartó és

üzemeltetõ a Debrecen K-2510 OKK számú kút vizének kizárólag palackozási célú – élelmiszerkénti- felhasználására

„KÉK GYÉMÁNT” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (393-7/OTH/2010.).

***

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2643



Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 115/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Albertirsa K-115 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Albertirsa Város Önkormányzata Víziközmû Üzemeltetõ Intézmény (2730

Albertirsa, Irsay K. u. 2.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Albertirsa K-115 OKK számú kút vizének külsõ,

(fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (55-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 116/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Nagyberény K-6 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Zöldfok Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 220.) tulajdonában álló Nagyberény K-6 OKK

számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására „Veronika” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (80-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 117/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Mosonmagyaróvár B-123 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Flexum Termelõ és Szolgáltató Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Mosonmagyaróvár B-123 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (261-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 118/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hajdúszoboszló B-212 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István

park 1-3.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hajdúszoboszló B-212 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (48-13/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 119/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hajdúszoboszló B-339 OKK számú kút vize számára a természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István

park 1-3.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hajdúszoboszló B-339 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú)

felhasználására „Gyógyfürdõ VIII. sz. kút elismert természetes ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (49-3/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 120/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár B-7 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvári Gyógyfürdõfürdõ Kft. (9600 Sárvár, Vadkerti u. 1.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Sárvár B-7 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (64-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 121/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár B-35 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvári Gyógyfürdõfürdõ Kft. (9600 Sárvár, Vadkerti u. 1.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Sárvár B-35 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés

használatát továbbra is engedélyezi (65-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 122/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye

Hunguest Hotel Forrás Gyógy- és ellness Szálloda számára gyógyszálló megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hotel Forrás Gyógyszálló (6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert út 152.) részére a

gyógyszálló megnevezését engedélyezõ 199/Gyf/2004. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a

gyógyszálló neve: „Hunguest Hotel Forrás Gyógy-és ellness Szálloda”. Fenntartó és üzemeltetõ: Hunguest Hotels

Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út. 152.) (167/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 123/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Napfényfürdõ A uapolis Gyógyfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szegedi Gyógy-és Termálfürdõ (6727 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.)

részére a gyógyfürdõ megnevezését engedélyezõ 425-3/Gyf/2007. számú határozattal módosított 24/Gyf/2005.

számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a gyógyfürdõintézmény neve: „Napfényfürdõ Aquapolis

Gyógyfürdõ”. Fenntartó és üzemeltetõ: Ligetfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Fürdõüzemeltetõ Kft. (6726 Szeged,

Szent-Györgyi Albert u. 16-24.) (367/OTH/2010).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 124/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Kiskunhalas B-100 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kiskunhalas B-100 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

gyógyvízzé minõsített vizét (engedély száma: 502/Gyf/1982.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (225-1/OTH/2010.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 125/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Sárvár-Rábasömjén K-23 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Sárvár-Rábasömjén K-23 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására

– gyógyvízzé minõsített vizét (engedély száma: 440/Gyf/1972.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (120/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 126/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Békés B-112 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Békés B-112 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására – gyógyvízzé

minõsített vizét (engedély száma: 25/Gyf/1996.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (201/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 127/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Tiszaújváros K-50 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Tiszaújváros K-50 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 25/Gyf/1998.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (223/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 128/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Hegykõ K-20 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hegykõ K-20 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 14/Gyf/1995.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (224-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 129/2010. (EüK. 19.) OTH közleménye
Kisújszállás B-63 OKK számú kút természetes ásványvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kisújszállás B-63 OKK számú kút vizét – külsõ (fürdési célú) felhasználására –

természetes ásványvízzé minõsített vizét (engedély száma: 551/Gyf/1970.) törli a természetes ásványvizek

nyilvántartásából. (226-1/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 130/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Kisapáti K-2 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kisapáti K-2 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a kizárólag

palackozási célú élelmiszerkénti felhasználásra a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ

68-5/Gyf/2010. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a természetes ásványvíz neve: „Szent

György-hegyi”. A kút/forrás neve: Szent György-hegyi kút. Fenntartó és üzemeltetõ: Bazalt-Víz Termelõ,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1065 Budapest, Révay u. 3.) (68-7/OTH/2010).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 131/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Szentes B-17 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 6.) fenntartásában és a

Dr. Bugyi István Kórház (6601 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.) üzemeltetésében lévõ Szentes B-17 OKK számú kút

vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(937-3/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 132/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Tamási K-35 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Tamási Város Önkormányzat (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) fenntartásában és

az Építõ és Városüzemeltetõ Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 11.) üzemeltetésében lévõ Tamási K-35 OKK számú kút

vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(962-2/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 133/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Gyomaendrõd B-4/A OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatal (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.)

fenntartásában és a Gyomaenrõdi Liget Fürdõ Kft. (5500 Gyomaendrõd, Erzsébet liget 2.) üzemeltetésében lévõ

Gyomaendrõd B-4/A OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (50-3/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 134/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Mezõtúr B-94/b OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mezõtúr Város Önkormányzat (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) tulajdonában álló

Mezõtúr B-94/b OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (942-3/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 135/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Eger Török Fürdõ Tükör forrás vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger Termál Kft. (3300 Eger, Frank Tivadar út 5.) üzemeltetésében lévõ Eger Török

Fürdõ Tükör forrás vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (406-5/OTH/2010.).

***

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2647



Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 136/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Püspökladány B-179 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Püspökladány Város Önkormányzat (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)

tulajdonában álló Püspökladány B-179 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (890-6/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 137/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Algyõ-27 B-68 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Algyõ Nagyközségi Önkormányzat (6750 Algyõ, Kastélykert u. 40.) tulajdonában

álló Algyõ-27 B-68 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát

továbbra is engedélyezi (696-8/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 138/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Tiszafüred B-65 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a TISZA-VÍZ Víztermelõ és Szolgáltató Kft. (5350 Tiszafüred, Örvényi út 124.)

tulajdonában álló Tiszafüred B-65 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (109-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 139/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Zalakaros K-5 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. (8749 Zalakaros, Termál u. 4.) tulajdonában álló Zalakaros

K-5 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (920-4/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 140/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Zalakaros K-8 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. (8749 Zalakaros, Termál u. 4.) tulajdonában álló Zalakaros

K-8 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (921-4/OTH/2009.).

***
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 141/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Balmazújváros B-202 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Balmazújváros Város Önkormányzat (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

fenntartásában és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (4060 Balmazújváros, Vasútsor 1/a.)

üzemeltetésében lévõ Balmazújváros B-202 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz

megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (974-2/OTH/2009.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 142/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-365 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-365 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (327-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 143/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-368 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-368 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (328-2/OTH/2010.).

***

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 144/2010. (EüK. 20.) OTH közleménye
Nyíregyháza K-496 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (4431 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

fenntartásában és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. (4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.) üzemeltetésében lévõ Nyíregyháza

K-496 OKK számú kút vizének külsõ, (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is

engedélyezi (329-2/OTH/2010.).

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2649



Az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye
kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyamairól

Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina u. 19–21.) a 2010/2011-es akadémiai évben az alábbi

idõpontokban és helyszíneken tart kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyamot:

2010. október 4 – október 15. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2010. október 11 – október 22. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2010. november 8 – november 19. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Budai Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2010. november 15 – november 26. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. január 24 – február 4. Budai Regionális Vérellátó Központ

2011. február 7 – február 18. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2011. február 7 – február 18. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2011. február 28 – március 11. Debreceni Regionális Vérellátó Központ

2011. február 28 – március 11. Gyõri Regionális Vérellátó Központ

2011. március 7 – március 18. Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. március 21 – április 1. Pécsi Regionális Vérellátó Központ

2011. április 11 – április 22 Szegedi Regionális Vérellátó Központ

2011. április 11 – április 22. Budai Regionális Vérellátó Központ

2011. szeptember 19 – szeptember 30. Budai Regionális Vérellátó Központ

További információ: 06 (1) 372-4122

A Legfõbb Ügyészég közleménye
Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

Dr. Horváth Zsuzsanna Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi ügyész 013200., Jankovits Márta Gyõri

Fellebbviteli fõügyészségi tisztviselõ 100772., valamint Farkas Jenõ Géza Békés megyei fõügyészségi fizikai

alkalmazott eltulajdonított 130927. sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi,

Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

Dr. Miks Antal s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet
kistérségi belsõ ellenõr munkakör betöltésére

Ellátandó feladatkörök:

A Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések (Apostag község,

Dunaegyháza község, Dunavecse város, Kunadacs község, Kunpeszér község, Kunszentmiklós város, Szabadszállás

város, Szalkszentmárton község, Tass község, Újsolt község) önkormányzatai, intézményfenntartó társulásai

– önálló és részben önálló költségvetési szerveinek,

– a társulás munkaszervezetének belsõ ellenõrzése,

– a tagönkormányzatok költségvetésébõl finanszírozott, céljelleggel támogatott kedvezményezett szervezetek/személyek

ellenõrzése a támogatás cél szerinti felhasználásának tekintetében.
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A belsõ ellenõr egyben belsõ ellenõrzési vezetõ feladatokat is ellátja.

Ellátandó feladatok:

– A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a fent

említett költségvetési szerveknél – helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes

és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való

megfelelõségét, a pénzügyi irányítás és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát,

eredményességét, a költségvetési szerv rendelkezésére álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és

gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket

készíteni a költségvetési szerv vezetõje számára a költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése,

valamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési és a belsõ ellenõrzési rendszerek javítása,

továbbfejlesztése érdekében, ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok

megszüntetése, kiküszöbölése érdekében.

– Nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

– Belsõ ellenõrzési vezetõi feladatok ellátása.

– Az elõzõ pontban jelzett kedvezményezettek támogatásfelhasználásának ellenõrzése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– képesítési elõírás: 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet II.3. pontja, valamint a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet

11. § (1) bekezdése szerint

a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási) vagy

b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével rendelkezik:

= okleveles pénzügyi revizori,

= pénzügyi-számviteli szakellenõri,

= okleveles könyvvizsgálói,

= költségvetési ellenõri,

= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés,

= a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése,

= okleveles informatikai ellenõr,

= közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,

valamint az a), illetve b) pontban meghatározott képzettség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony,

köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési,

költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

Az állás betöltésénél elõnyt jelent:

– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi képesítés,

– költségvetési szervnél gazdálkodási vagy belsõ ellenõrzési területen szerzett 1–3 éves szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû informatikai ismeretek (irodai alkalmazások),

– magas szintû felelõsségtudat, megbízhatóság, precizitás,

– jó kommunikációs képesség, fogalmazási készség,

– B kategóriás jogosítvány, saját gépjármû.

Illetményre és egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoztatás: vállalkozás esetén a többcélú kistérségi társulások belsõ

ellenõrzési feladatainak adott évi normatív támogatása.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat benyújtásának határideje: postai úton a pályázatot a Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi

Társulás elnökének (Bõdi Szabolcs) címezve „Pályázat kistérségi belsõ ellenõr munkakör betöltésére” jeligével ellátva

kell benyújtani a Belügyi Közlönyben történt megjelentéstõl számított 15. naptári nap, ha az nem munkanap, akkor az

azt követõ munkanap.

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/D.

Elbírálásának határideje: a soron következõ társulási ülésen.
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Vállalkozás formájában vállalkozási szerzõdés megkötésével 1 éves idõtartamra, 2011. január 1-jétõl, ami

meghosszabbítható.

Csatolandó iratok:

– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,

– B kategóriás jogosítvány másolata,

– motivációs levél,

– nyilatkozat arról, hogy – összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés

idõpontjáig megszünteti – a kinevezést megelõzõen munkaköri alkalmassági vizsgálatnak aláveti magát – a pályázatát

az elbírálásban részt vevõ személyek megismerhetik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhetõ dr. Hajdú Szilvia munkaszervezet-vezetõnél a

(76) 850-044-es telefonszámon.

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A vezetendõ szervezeti egység megnevezése: Mocsa Község Polgármesteri Hivatala, 2911 Mocsa, Hõsök tere 1.

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott

feladatok.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri

szakképesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– részletes szakmai önéletrajzot,

– igazgatásszervezõi, állam- és jogtudományi doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási menedzseri

szakképesítés, valamint a közigazgatási vagy jogi szakvizsga letételét igazoló okiratok hiteles másolatait.

Kinevezés, illetmény: a kinevezés határozatlan idõre történik. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján biztosítottak.

A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján. A közzététel

idõpontja: 2010. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 15.
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A pályázat elbírálásának határideje: ????????

A pályázatot Mocsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el a pályázatbenyújtási határidõ lejártát

követõ rendes képviselõ-testületi ülésen.

Az állás az elbírálást követõen 2011. február 7-étõl betölthetõ.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázatot Mocsa község polgármesteréhez – „Pályázat jegyzõi állásra” megjelöléssel – címezve (2911 Mocsa, Hõsök

tere 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a polgármesternél a (34) 349-511-es telefonszámon lehet kérni.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete ezen határozatában rögzíti, hogy Tiszasas Község Önkormányzat jegyzõi

álláshely betöltésére pályázatot ír ki, és az 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdés, valamint a 10. §-a alapján Tiszasas Község

Önkormányzata a kiírandó pályázat szövegét az alábbiak szerint rögzítik.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen

közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

Az 1/c) pontban foglalt képesítés alól a képviselõ-testület felmentést adhat annak a személynek, aki az elõírt képesítés

megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két éven belül befejezi. A felmentés idõtartamának

eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati jogviszonya megszûnik [Ktv. 8. § (2) bekezdés a) pontja.]

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– szakmai programot, vezetési elképzeléseket,

– erkölcsi bizonyítványt – 3 hónapnál nem régebbi,

– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hitelesített másolatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– az elõírtnál hosszabb közigazgatási gyakorlat,

– vezetõi gyakorlat.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot a KSZK informatikai rendszerén keresztül is közzé kell tenni.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a soron következõ ülésén

dönt.

A munkakör 2011. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot Tiszasas Község Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani.

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi F. u. 32. Telefon: 06 (56) 326-001.
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Naszály Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 499 364 – 499 364 498 161 – 498 161
I. Immateriális javak 1 827 – 1 827 886 – 886
II. Tárgyi eszközök 322 636 – 322 636 328 873 – –

328 873
III. Befektetett pénzügyi eszközök 13 082 – 13 082 13 582 – 13 582
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 161 819 – 161 819 154 820 – 154 820
B) FORGÓESZKÖZÖK 46 912 – 46 912 64 510 – 64 510

I. Készletek 410 – 410 511 – 511
II. Követelések 29 482 – 29 482 38 842 – 38 842
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 733 – 1 733 8 936 – 8 936
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 15 287 – 15 287 16 221 – 16 221

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 546 276 – 546 276 562 671 – 562 671

D) SAJÁT TÕKE 498 121 – 498 121 517 431 – 517 431
1. Induló tõke 21 330 – 21 330 21 330 – 21 330
2. Tõkeváltozások 476 791 – 476 791496 101 – 496 101
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 658 – 4 658 13 588 – 13 588
I. Költségvetési tartalékok 4 658 – 4 658 13 588 – 13 588
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 497 – 43 497 31 652 – 31 652
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 624 – 11 624 9 832 – 9 832
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 19 511 – 19 511 10 251 – 10 251
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 362 – 12 362 11 569 – 11 569

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 546 276 – 546 276 562 671 – 562 671

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 115 428 124 325 122 506
2. Munkaadót terhelõ járulék 35 180 36 008 35 159
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 58 693 84 517 85 730
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 18 478 20 332 21 746
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 373 37 902 37 783
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – 1 919 1 919
8. Felhalmozási kiadások 15 530 16 528 15 548
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 500 –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 500
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 247 682 322 031 320 891
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 792 1 792 1 792
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 1 792 1 792 1 792
19. Pénzforgalmi kiadások 249 474 323 823 322 683
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 23 680 5 587 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 934
23. Kiadások összesen 273 154 329 410 323 617
24. Intézményi mûködési bevételek 12 448 38 143 37 688
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 102 999 103 411 110 730
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 25 750 25 681 28 170
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 4 080 4 340
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 32 846 3 100 3 100
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 412 – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – 1 695
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 99 111 145 890 145 890
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 99 111 145 890 145 890
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 273 154 320 305 331 613
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – – –
42. Pénzforgalmi bevételek 273 154 320 305 331 613
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 9 105 –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –433
46. Bevételek összesen 273 154 329 410 331 180
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 1 792 1 792 10 722
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –1 792 –1 792 –1 792
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –1 367

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 254 – 254 8 817 – 8 817
2. Forgatási célú értékpapírok záró-

állománya – – – – – –
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi

elszámolások összevont záróegyenlege 3 404 – 3 404 4 771 – 4 771
4. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa – – – 9 105 – 9 105
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 4 658 – 4 658 4 483 – 4 483
7. Finanszírozásból származó korrekciók – – – 868 – 868
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány 7 777 – 7 777 5 351 – 5 351

10. Vállalkozási maradványból alaptev.
ellátásra felhaszn. összeg – – – – – –

11. Költségv.-i pénzmaradványt külön jogszabály
alapján mód. tétel – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

12. Módosított pénzmaradvány 7 777 – 7 777 5 351 – 5 351
13. 12.-bõl egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzmaradvány – – – – – –
14. 12.-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Naszály Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,

annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati

standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem

arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.

rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése

teljesítésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet

ad.

Lányi Tamásné Fohner Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Nagymaros Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 060 601 – 5 060 601 4 943 517 – 4 943 517
I. Immateriális javak 31 811 – 31 811 24 119 – 24 119
II. Tárgyi eszközök 4 987 544 – 4 987 544 4 878 999 – 4 878 999
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 031 – 3 031 3 000 – 3 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 38 215 – 38 215 37 399 – 37 399
B) FORGÓESZKÖZÖK 104 612 – 104 612 65 014 – 65 014

I. Készletek 514 – 514 12 216 – 12 216
II. Követelések 94 641 – 94 641 30 200 – 30 200
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 5 472 – 5 472 16 688 – 16 688
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 985 – 3 985 5 910 – 5 910

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 165 213 – 5 165 213 5 008 531 – 5 008 531

D) SAJÁT TÕKE 4 981 745 – 4 981 745 4 903 903 – 4 903 903
1. Induló tõke 37 448 – 37 448 37 448 – 37 448
2. Tõkeváltozások 4 944 297 – 4 944 297 4 866 455 – 4 866 455
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –20 312 – –20 312 –74 441 – –74 441
I. Költségvetési tartalékok –20 312 – –20 312 –74 441 – –74 441
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 203 780 – 203 780 179 069 – 179 069

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 34 677 – 34 677
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 174 011 – 174 011 135 513 – 135 513
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 29 769 – 29 769 8 879 – 8 879

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 165 213 – 5 165 213 5 008 531 – 5 008 531

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 341 445 365 038 365 906
2. Munkaadót terhelõ járulék 104 867 110 702 106 366
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 228 659 259 279 248 362
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 6 060 6 794 4 176
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – –
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 350 22 315 20 394
7. Felújítás 4 000 9 088 9 088
8. Felhalmozási kiadások 48 222 10 185 7 819
9. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –

10. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
11. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 740 603 783 401 753 111
12. Hitelek és kölcsönök kiadásai 2 876 22 876 47 868
13. Értékpapírok kiadásai – – –
14. Finanszírozási kiadások összesen 2 876 22 876 47 868
15. Pénzforgalmi kiadások 743 479 806 277 800 979
16. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 300 – –
17. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
18. Kiadások összesen 761 779 806 277 800 979
19. Intézményi mûködési bevételek 66 603 52 920 58 049
20. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 310 593 309 424 318 170
21. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 28 762 30 121
22. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 21 823 21 823
23. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 40 785 51 422 27 761
24. 23.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 14 346 15 454
25. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 40 785 37 076 12 307
26. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
27. Támogatások, kiegészítések 244 274 315 810 315 810
28. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
29. Önkormányzatok költségvetési támogatása 244 276 315 810 315 810
30. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 662 255 780 161 771 734
31. Hitelek és kölcsönök bevételei 99 524 26 116 40 404
32. Értékpapírok bevételei – – –
33. Finanszírozási bevételek összesen 99 524 26 116 40 404
34. Pénzforgalmi bevételek 761 779 806 277 812 138
35. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
36. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –
37. Bevételek összesen 761 779 806 277 812 138
38. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –96 648 –3 240 18 623
39. Finanszírozási mûveletek eredménye 96 648 3 240 –7 464
40. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –

17. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2657



Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 5 472 – 5 472 16 631 – 16 631
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –25 784 – –25 784 –91 072 – –91 072
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –20 312 – –20 312 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány – – – –74 441 – –74 441
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –1 514 – –1 514 –4 635 – –4 635
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –1 514 – –1 514 –79 076 – –79 076
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Nagymaros Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési

beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati

standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,

hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az

általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése

teljesítésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet

ad.

Bergmann Margit s. k.,
könyvvizsgáló
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Pusztaföldvár Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 638 622 – 638 622 648 904 – 648 904
I. Immateriális javak 253 – 253 – – –
II. Tárgyi eszközök 613 272 – 613 272 624 518 – 624 518
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 653 – 9 653 9 653 – 9 653
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 15 444 – 15 444 14 733 – 14 733
B) FORGÓESZKÖZÖK 46 641 – 46 641 62 067 – 62 067

I. Készletek 159 – 159 3 397 – 3 397
II. Követelések 29 179 – 29 179 36 208 – 36 208
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 10 927 – 10 927 8 461 – 8 461
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 376 – 6 376 14 001 – 14 001

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 685 263 – 685 263 710 971 – 710 971

D) SAJÁT TÕKE 659 756 – 659 756 680 278 – 680 278
1. Induló tõke 37 721 – 37 721 37 721 – 37 721
2. Tõkeváltozások 622 035 – 622 035 642 557 – 642 557
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 480 – 10 480 16 289 – 16 289
I. Költségvetési tartalékok 10 480 – 10 480 16 289 – 16 289
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 15 027 – 15 027 14 404 – 14 404
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 204 – 8 204 8 231 – 8 231
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 823 – 6 823 6 173 – 6 173

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 685 263 – 685 263 710 971 – 710 971

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 68 464 99 343 96 140
2. Munkaadót terhelõ járulék 21 696 29 734 28 597
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 76 268 90 309 84 523
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 34 144 76 324 75 438
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 454 2 980 2 945
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – – –
8. Felhalmozási kiadások 21 623 31 417 21 075
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 500 500
10. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 518 471
11. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 223 649 331 643 308 160
12. Hitelek, kölcsönök kiadásai – – –
13. Értékpapírok kiadásai – – –
14. Finanszírozási kiadások összesen – – –
15. Pénzforgalmi kiadások 223 649 331 643 308 160
16. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 975 1 542 –
17. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
18. Kiadások összesen 229 624 333 185 315 785
19. Intézményi mûködési bevételek 22 918 24 877 26 412
20. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 86 694 88 311 88 346
21. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 39 488 64 435 64 241
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

22. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 1 480 1 480 573
23. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 60 60
24. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 353 8 353 8 353
25. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 500 500 203
26. Támogatások, kiegészítések 50 849 124 791 124 791
27. Önkormányzatok költségvetési támogatása 50 849 124 791 124 791
28. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 518 519
29. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 210 282 313 325 313 498
30. Hitelek felvétele 8 415 8 415 –
31. Értékpapírok bevételei – – –
32. Finanszírozási bevételek összesen 8 415 8 415 –
33. Pénzforgalmi bevételek 218 697 321 740 313 498
34. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 927 10 927 10 480
35. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –650
36. Bevételek összesen 229 624 332 667 323 328
37. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –8 415 –8 933 15 818
38. Finanszírozási mûveletek eredménye 8 715 8 415 –
39. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –8 275

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-

vetési
beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 10 927 – 10 927 8 461 – 8 461
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –447 – –447 7 828 – 7 828
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 1 490 – 1 490 589 – 5 89
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 8 990 – 8 990 15 700 – 15 700
6. Finanszírozásból származó korrekciók –307 – –307 –33 – –33
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 8 683 – 8 683 15 667 – 15 667
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Pusztaföldvár Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési

beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti

könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ

bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.

(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése

teljesítésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Orosz Tivadar s. k.,
könyvvizsgáló
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a
Kiadótól megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a
szakhivatalok világában. A könyv szerzõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a
magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának
ügyes-bajos dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet
kaphat, de remélhetõleg haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az
agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk, a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne
megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati
gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy
összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a
familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam
formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább
nemesítette. S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé
debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a
szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is
kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU
alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a
jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá
történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell
törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ,
emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a
feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a
problémamegoldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség
függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író
három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség
kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos
státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a
szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási
szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt,
hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a
rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes
szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a
szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek
optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák
el az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Belügyminisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.

Telefon: 441-1333, fax: 441-1271, e-mail: belugyi.kozlony@otm.gov.hu

Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.

Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62.,

Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
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