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III. Kormányrendeletek

A Kormány 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1a) bekezdés 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„2. gondatlan: a  támogatást igénylő, kedvezményezett, illetve az  általa igénybevett közreműködője, képviselője 
magatartása, ha az a 4. pont szerint nem minősíthető szándékos magatartásnak,”

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1a) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában)
„4. szándékos: a  támogatást igénylő, kedvezményezett, illetve az  általa igénybevett közreműködő, képviselő 
magatartása, ha a  támogatást igénylő, kedvezményezett vagy az  általa igénybevett közreműködő, képviselő 
tudatában van annak, hogy a  tanúsított tevőleges magatartás vagy mulasztás a  támogatásokkal összefüggésben 
a támogatást igénylő, kedvezményezett számára a jogosultság jogosulatlan megszerzése, annak fenntartása, illetve 
a  támogatásokkal összefüggésben jogosultságának bármely eleme vonatkozásában kedvezőbb elbírálást biztosít, 
mint a tanúsított tevőleges magatartás vagy mulasztás nélkül,”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni]
„c) a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagja által vezetett minisztérium részéről benyújtott támogatási kérelmek és megvalósított projektek esetén, ha 
ezen minisztérium szervezetén belül az  adott projekt vonatkozásában a  projekt előkészítéséhez, benyújtásához, 
megvalósításához, valamint a  döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg, 
technikai segítségnyújtás projektek esetén személyi szinten elkülönülnek.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az értékelők által elkészített értékelések eredménye között 30%-nál nagyobb az eltérés, az irányító hatóság 
– a döntés-előkészítő bizottság ülését megelőzően – újraértékelést rendel el. A támogatási kérelem újraértékelését 
nem végezheti az, aki az  adott kérelem vonatkozásában a  (2)  bekezdés szerinti minőségellenőrzést végezte. 
Az  irányító hatóság az  újraértékelés elrendelésétől eltekinthet, ha az  egyik értékelő által készített értékelés 
eredménye sem éri el a támogathatósághoz a felhívásban meghatározott minimális pontszámot.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1b)–(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben az  adott program érintett prioritása eredeti keretösszegének 
110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre, akkor ennek terhére kell kezdeményezni a  többlettámogatás 
biztosítását.
(1c) Ha az  (1b) és (1e)  bekezdés szerinti finanszírozási lehetőségek nem állnak rendelkezésre, akkor lehet 
kezdeményezni a  költségnövekmény hazai költségvetés terhére történő támogatását az  európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint.
(1d) Az  eredményességi keretbe tartozó indikátorok célértékeihez nem vagy aránytalanul alacsony mértékben 
hozzájáruló projektek esetén nem lehetséges hazai költségvetési többletforrás biztosítása.
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(1e) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a Kormány döntését kezdeményező előterjesztésben be kell mutatni 
– az (1b) bekezdésben foglalt lehetőség hiányán túlmenően – különösen a következőket:
a) helyi önkormányzat kedvezményezett esetén:
aa) területi szereplő esetén ITP-ben megállapított keretösszegén belül szabad forrás nem áll rendelkezésre 
vagy valamely nem megfelelően előrehaladó projekttől történő elállással, az  érintett vagy más projekt műszaki 
tartalmának módosításával nem szabadítható fel forrás,
ab) a kedvezményezett részéről nem vonható be önerő vagy annak mértéke nem növelhető,
ac) hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtható kedvezményes finanszírozási lehetőség nem biztosított, és
ad) a hitelfelvétel lehetősége nem biztosított,
b) egyéb közszféra szervezet kedvezményezett esetén:
ba) nem lehet elállni ugyanazon prioritáson belül az el nem indult, nem megfelelően előrehaladó vagy a prioritás 
eredeti keretösszegének 110%-át meghaladó forrás terhére támogatott projektektől, illetve az  érintett vagy más 
projekt műszaki tartalmát nem lehet módosítani,
bb) a kedvezményezett más költségvetési forrásból finanszírozni tervezett, még nem megkezdett projektje számára 
nyújtott forrás terhére a költségnövekmény nem finanszírozható,
bc) a fenntartó nem rendelkezik olyan forrással, amely a költségnövekmény finanszírozása céljából bevonható, és
bd) hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtható kedvezményes finanszírozási lehetőség nem biztosított.
(1f ) Az  irányító hatóság a  költségnövekmény támogatására irányuló igény benyújtását követően jogosult 
kezdeményezni az (1c) bekezdés szerinti kormányrendeletben előírt igazságügyi szakértő megbízását.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 56/C. § szerinti támogatási szerződés módosítására az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdéstől eltérően a  Vidékfejlesztési Program tekintetében az  irányító hatóság a  kockázatelemzéssel 
kiválasztott projektek vonatkozásában megküldött, (2)  bekezdés szerinti dokumentumokat veti alá 
közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány 
kedvezményezett esetén támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett)
„a) a  fizetési számláit az  Áht. alapján a  kincstárban köteles vezetni, vagy az  európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező 
kedvezményezett a  XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a  támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést 
időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen 
a  helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a  támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az  európai 
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező 
kedvezményezett a  XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a  támogatási előleget, ha nem nyújt be a  kifizetett 
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy 
több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, 
illetve a  benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a  helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – 
a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 133. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor, a  dokumentumok ellenőrzése 
vonatkozásában az  (1)  bekezdés szerinti határidők az  irányadók. Ha a  kedvezményezett kizárólag szakmai 
beszámolót nyújt be, annak ellenőrzésére a dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre.”
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10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 145. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a projekt az 56/A. § (1) bekezdése szerinti projektfejlesztéssel érintett, akkor az 56/C. §-ban meghatározott 
szerződésmódosítás hatálybalépéséig nem kötelező a helyszíni ellenőrzés lefolytatása.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 154. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A kifogás 153. § (3) bekezdése szerinti felterjesztéséig az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, a közreműködő szervezet, 
az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén – ha a kifogást 
a HACS döntése ellen nyújtották be – a HACS is, a felterjesztést követően az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a kifogást elbíráló döntés meghozataláig]
„j) a támogatást igénylő teljesítette a kifogással érintett, 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási döntésben 
feltételként meghatározott követelményt.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„183.  § (1) Az  audit hatóság a  számviteli évben benyújtott időközi elszámolásokból több alkalommal is végezhet 
mintavételt. Az  igazoló hatóság az  audit hatóság kérését követő tizenöt napon belül átadja a  statisztikai 
mintavételezés alapjául szolgáló tételeket az  audit hatóságnak. Az  igazoló hatóság legkésőbb minden év 
május 15-ig átadja az  audit hatóságnak az  aktuális számviteli évben az  Európai Bizottsághoz benyújtott időközi 
elszámolások alapját jelentő alapsokaságot statisztikai mintavételezés céljából.
(2) Az  igazoló hatóság július 31-ig az  adott számviteli év vonatkozásában már nem adhat be új tételeket vagy 
korábbi tételekhez kapcsolódó költségnövekményt tartalmazó költségnyilatkozatot.
(3) Az  igazoló hatóság május 15-ig megküldi az  irányító hatóság részére az  éves összefoglaló táblázataiba 
beillesztendő összegeket az érintett számviteli évben benyújtott időközi elszámolásokban végrehajtott korrekciók 
alapján.
(4) Az  irányító hatóság minden év október 15-ig elkészíti a  számviteli évről az  éves összefoglaló, a  vezetői 
nyilatkozat, az  irányítási és kontrollrendszer számviteli év alatt bekövetkezett változásairól szóló beszámoló első 
tervezeteit, majd azokat megküldi az audit hatóságnak és az igazoló hatóságnak. Az irányító hatóság azon projektek 
listáját is megküldi az  audit hatóság és az  igazoló hatóság részére, melyeket nem kíván szerepeltetni az  éves 
elszámolásban.
(5) Az  audit hatóság a  mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az  egyes tételekre vonatkozó megállapításait 
legkésőbb október 31-ig átadja az igazoló hatóságnak és az irányító hatóságnak.
(6) A  (4)  bekezdés szerint átadott listában felsorolt tételeket ki kell venni az  éves elszámolásból. A  szabálytalan 
tételekről az irányító hatóság és az audit hatóság az igazoló hatóság bevonásával január 10-ig egyeztethet.
(7) Az  igazoló hatóság november 30-ig elkészíti az  éves elszámolás tervezetét, majd átadja az  audit hatóságnak. 
Az  irányító hatóság részére megküldi az  éves összefoglaló táblázataiba beillesztendő éves elszámolásban 
érvényesített korrekciók összegét.
(8) Az  audit hatóság az  éves összefoglalóra, vezetői nyilatkozatra és az  éves elszámolásra az  észrevételeit 
december  31-ig megküldi az  irányító hatóságnak és az  igazoló hatóságnak. Az  igazoló hatóság az  éves 
összefoglalóra és vezetői nyilatkozatra az észrevételeit december 31-ig megküldi az irányító hatóságnak.
(9) Az irányító hatóság
a) az éves összefoglaló második tervezetét,
b) azon elszámoló bizonylatok és projektek végleges listáját, amelyeket az  éves elszámolásban nem kíván 
szerepeltetni, valamint
c) a vezetői nyilatkozat második tervezetét
december 31-i fordulónappal, legkésőbb január 10-ig küldi meg az igazoló hatóságnak és az audit hatóságnak.
(10) Az  igazoló hatóság legkésőbb január 31-ig véglegesíti az  éves elszámolást, majd átadja az  audit hatóságnak, 
ezzel egy időben, ha az éves összefoglaló táblázataiban változást eredményez az új éves elszámolás tartalma, arról 
az irányító hatóságot tájékoztatja az éves összefoglalóba beillesztendő tábla megküldésével.
(11) Az irányító hatóság legkésőbb február 5-ig véglegesíti az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot.
(12) Az  érintett intézmények az  éves elszámolás dokumentumait az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 74. cikk (4) bekezdése szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe február 12-ig feltöltik.
(13) A  feltöltött dokumentumokat az  igazoló hatóság február 15-ig továbbítja az  Európai Bizottság részére 
az elektronikus adatcsere rendszeren keresztül.”
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13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/V. §-sal egészül ki:
„201/V.  § (1) A  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2018. (IX.  7.) 
Korm.  rendelettel [a továbbiakban: 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket  
– a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) A  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 87.  § (1b)–(1f )  bekezdését csak a  160/2018. (IX. 7.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően az FKB ülésére benyújtandó előterjesztésekre kell alkalmazni.
(3) A  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 104.  § (1)  bekezdését a  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az előírt 7 munkanapos 
határidőt a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell számítani.
(4) A  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 116.  § (1a)  bekezdés b)  pontját, 116.  § (2)  bekezdés 
a)  és  b)  pontját, valamint 117.  § (7)  bekezdését csak a  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 
keletkezett támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.
(5) A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 119. § (1) bekezdését, 1. melléklet 134/B.1. pontját, valamint 
5.  melléklet 3.7.3.2.1.  pontját csak a  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindítandó 
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.
(6) A  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 133.  § (1a)  bekezdését a  160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  előírt határidőt 
a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell számítani.
(7) A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 2.3.2.5. és 2.3.2.5a. pontját csak a 160/2018. (IX. 7.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1.  1. § (3) bekezdésében az „a 49–72. §-t,” szövegrész helyébe az „az 50. §-t, 51. §-t, 54–72. §-t,” szöveg, a „pontját” 

szövegrész helyébe a „pontját, valamint a 4. és 6. mellékletet” szöveg,
 2.  3. § (1) bekezdés 27. pontjában az „a a” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
 3.  3.  § (1a)  bekezdés 2a.  pontjában a  „2007. évi XVII. törvény” szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)” szöveg,

 4.  39. § (2a) bekezdésében az „a)” szövegrész helyébe az „a) és c)” szöveg,
 5.  39. § (5) bekezdés b) pontjában az „elkülönülnek.” szövegrész helyébe az „elkülönülnek, vagy” szöveg,
 6.  70/A.  § (2)  bekezdésében az „utasítható.” szövegrész helyébe az „utasítható. Az  adott támogatási kérelem 

tartalmi értékelésének minőségellenőrzését nem végezheti az, aki korábban az adott kérelem tekintetében 
állami projektértékelőként is eljárt.” szöveg,

 7.  95. § (1) bekezdésében az „az alcímben” szövegrész helyébe az „a fejezetben” szöveg,
 8.  95. § (2) bekezdésében az „az alcímben” szövegrész helyébe az „a fejezetben” szöveg,
 9.  95. § (3) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrészek helyébe az „e fejezet” szöveg,
10.  95. § (4) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e fejezet” szöveg,
11.  95. § (5) bekezdésében az „ezen alcímben” szövegrész helyébe az „e fejezetben” szöveg,
12.  95/A.  §-ában a „Nagyprojekt esetén” szövegrész helyébe a „Nagyprojekt esetén – a  szakaszolt nagyprojekt 

kivételével –” szöveg,
13.  96. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e fejezet” szöveg,
14.  96. § (1) bekezdés a) pontjában az „ezen alcímben” szövegrész helyébe az „e fejezetben” szöveg,
15.  96. § (3) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e fejezet” szöveg,
16.  99. § (3) bekezdésében a „megléte” szövegrész helyébe a „megléte vagy a 98. § (5) bekezdése” szöveg,
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17.  104.  § (1)  bekezdésében az  „esetén dönt” szövegrész helyébe az  „esetén a  dokumentumok beérkezését 
követő 7 munkanapon belül dönt” szöveg,

18.  116. § (1a) bekezdés b) pontjában az „a százmillió” szövegrész helyébe az „az ötvenmillió” szöveg,
19.  116. § (2) bekezdés a) pontjában az „50%-a” szövegrész helyébe a „25%-a” szöveg, az „egymilliárd” szövegrész 

helyébe az „ötszázmillió” szöveg,
20.  116. § (2) bekezdés b) pontjában a „75%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg,
21.  117. § (2) bekezdésében a „folyósítására” szövegrész helyébe a „folyósítására – pénzügyi eszközzel kombinált 

vissza nem térítendő támogatás kivételével –” szöveg,
22.  145. § (2) bekezdésében a „projekt pénzügyi befejezését” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylésének 

jóváhagyását” szöveg, a „pénzügyi befejezést” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylés jóváhagyását” 
szöveg,

23.  145. § (3) bekezdésében a „projekt pénzügyi befejezését” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylésének 
jóváhagyását” szöveg,

24.  145. § (4) bekezdésében a „projekt pénzügyi befejezését” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylésének 
jóváhagyását” szöveg,

25.  152.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a  „megkötésére,” szövegrész helyébe a  „megkötésére, ezek 
módosítására,” szöveg,

26.  154. § (1) bekezdés h) pontjában a „tett, vagy” szövegrész helyébe a „tett,” szöveg,
27.  154. § (1) bekezdés i) pontjában a „megszűnt.” szövegrész helyébe a „megszűnt, vagy” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 134/A.2. pontjában az „előlegszámla, ami” szövegrész helyébe az „előlegszámla. Állami támogatás esetén, ha 

a kedvezményezett támogatási előlegben is részesült, az előlegszámla” szöveg,
b) 134/B.1. pont záró szövegrészében az „50%-ának” szövegrész helyébe a „30%-ának” szöveg,
c) 230.1. pontjában a „kifogás” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kérelem” szöveg,
d) 230.4. pontjában a „229.” szövegrész helyébe a „229.1.” szöveg,
e) 243.1. pont b) alpontjában az „elszámoló” szövegrész helyébe a „finanszírozású elszámoló” szöveg,
f ) 247.5. pontban a „243.3.” szövegrész helyébe a „247.3.” szöveg,
g) 287.3. pontjában a „ZPFJ-hez” szövegrész helyébe a „ZPFJ-hez és a PFJ-hez” szöveg,
h) 343.2.  pontjában az  „Az ellenőrzéssel” szövegrész helyébe az  „A hazai ellenőrző szervek által végzett 

ellenőrzéssel” szöveg,
i) 344.3. pontjában a „kapcsolattartók” szövegrész helyébe a „kapcsolattartókról” szöveg,
j) 344.7.  pontjában a „témaegyeztetését” szövegrész helyébe a „témaegyeztetését – az  EUTAF mintavételes 

ellenőrzéseinek kivételével –” szöveg, a „küldeni” szövegrész helyébe a „küldeni – az  EUTAF mintavételes 
ellenőrzéseinek kivételével –” szöveg,

k) 347.  pontjában a  „kell összehívni” szövegrész helyébe a  „lehet összehívni” szöveg, az  „intézkedés 
elfogadásáról” szövegrész helyébe az „intézkedési terv ELLI-ben történő elfogadásáról” szöveg,

l) 351.3. pontjában a „munkacsoportülést kell” szövegrész helyébe a „szükség esetén munkacsoportülést lehet” 
szöveg,

m) 354.1. pontjában az „angol nyelvű jelentéstervezet megküldésével egyidejűleg” szövegrész helyébe az „angol 
– de legkésőbb a hivatalos magyar – nyelvű jelentéstervezet megküldésétől számított 7 munkanapon belül” 
szöveg,

n) 354.2. pontjában az „A a” szövegrész helyébe az „A” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a) 3.9.1.1.  pontjában a  „telekommunikáció” szövegrész helyébe a  „telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb 

tüzelőanyagok” szöveg,
b) 3.12.1. pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében a „szolgáltatás” szövegrész helyébe a „szolgáltatás, ide nem 

értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit” szöveg
lép.

16. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 39. § (5) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,
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b) 55. §-ában az „a 160. § (5) bekezdését,” szövegrész,
c) 119. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 229.4. pontja,
b) 251.3. pontjában a „vagy a 251.2.” szövegrész,
c) 264.2. pontjában a „történő” szövegrész,
d) 310.4. pontjában az „ , EMVA és ETHA esetén legkésőbb február 15-ig” szövegrész,
e) 311.1. pontjában az „ , EMVA esetén március 15-ig” szövegrész,
f ) 311.2. pontjában az „ , EMVA esetén március 31-ig” szövegrész,
g) 343.4. pontja,
h) 357.2. pontja,
i) 359.1–359.6. pontja és az azokat megelőző cím.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.4. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Olyan esetekben, amikor a  műszaki, szakmai tartalom csökkenése vélelmezhető, a  következők figyelembevételével kell 
eljárni:)
„d) nem minősül a  műszaki-szakmai tartalom csökkentésének, ha a  projekt eredményessége szempontjából 
meghatározó tulajdonságának elérését szolgáló tevékenység megvalósítása érdekében bekövetkezett 
költségnövekedés biztosításának céljából valamely, nem a  projekt alapvető célját jelentő tevékenység műszaki 
szakmai tartalmának változtatására kerül sor, feltéve, hogy az  irányító hatóság megítélése szerint a  projekt céljai 
maradéktalanul teljesülnek, a  projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása nem érint értékelési szempontot, 
valamint a projekt vonatkozásában megállapított indikátorok száma, értéke nem csökken, figyelemmel a 88. §-ban 
foglalt rendelkezésekre is.”

 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 94.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„94.4. Ha a  támogatási kérelem átdolgozását követően a  projekt elszámolható költsége az  éves fejlesztési keret 
41.  § (2)  bekezdés b)  pont bd)  alpontja szerinti összegtől 5%-os mértéket meghaladóan eltér, vagy megváltozik 
a projekt alapvető célja, tartalma, az irányító hatóság előterjesztést készít az FKB és a Kormány részére a módosított 
támogatási kérelemről. Ebben az esetben az irányító hatóság a Kormány döntését követően küldi meg a módosított 
támogatási kérelmet az Európai Bizottság részére.”

 3.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 240.5. ponttal egészül ki:
„240.5. Pénzügyi eszköz esetén a  végső kedvezményezettel szemben fennálló követelés összege a  végső 
kedvezményezettel kötött szerződés alapján állapítandó meg, annak 240.1.  pont szerinti jóváhagyása nem 
szükséges.”

 4.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 248.3a. ponttal egészül ki:
„248.3a. Pénzügyi eszköz esetén a  248.2. és 248.3.  pont nem alkalmazandó, hanem ez  esetben a  végső 
kedvezményezett részére a  leveleket postai vagy elektronikus úton kell megküldeni olyan módon, hogy a postára 
adás vagy az elektronikus levél kézbesítése igazolható legyen.”

 5.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 262.1. pontja a következő második mondattal egészül ki:
„A végső kedvezményezettel szemben fennálló követelés behajthatatlanná nyilvánítását az  alapok alapját 
végrehajtó szervezet kezdeményezi az irányító hatóságnál.”

 6.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 262.3a. ponttal egészül ki:
„262.3a. Végső kedvezményezettel szemben fennálló követelés esetén a 262.2. és 262.3. pont nem alkalmazandó.”

 7.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 287.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„287.2. A  PFJ-hez melléklet nem kérhető be, kivéve, ha a  megvalósítás helyszíne és a  kedvezményezett székhelye 
vagy telephelye nem egyezik meg, valamint ha a  PFJ-ben rögzített indikátorértékek alátámasztása szükséges. 
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Ezekben az esetekben az iparűzési adó befizetéséről és a projektben foglalkoztatottak számáról információ kérhető, 
továbbá az indikátorok igazolása céljából alátámasztó dokumentumok kérhetők be a kedvezményezettől.”

 8.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 309.1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„309.1a. A  309.1.  ponttól eltérően az  ESZA, illetve az  Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásai terhére 
támogatott kiemelt projekt esetén, ha az egy összesítőn szereplő tételek száma
a) nem haladja meg a 30 tételt, akkor minden tételt,
b) meghaladja a  30 tételt, de nem haladja meg a  100 tételt, az  összesítőn szereplő tételek támogatás értékének 
legalább 10%-át – de legalább 10 tételt –,
c) meghaladja a 100 tételt, de nem haladja meg az 1000 tételt, az összesítőn szereplő tételek támogatás értékének 
legalább 1%-át – de legalább 15 tételt –,
d) meghaladja az  1000 tételt, az  összesítőn szereplő tételek támogatás értékének legalább 1%-át – de legalább 
30 tételt –
szükséges ellenőrizni.”

 9.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 310.8. ponttal egészül ki:
„310.8. Az EMVA esetén a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 34. és 69. cikkét kell alkalmazni.”

 10.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 311.5. ponttal egészül ki:
„311.5. Az EMVA esetén gördülő tervezést kell alkalmazni, amely mindig a következő negyedévre tervezett helyszíni 
ellenőrzések számát tartalmazza intézkedésenkénti bontásban.”

 11.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 345.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„345.4. Az  ellenőrzések koordinációjáért felelős egység feladata az  észrevétel megküldése az  ellenőrző szerv 
részére. Ha több irányító hatóság érintett, akkor az  összesített észrevételt az  ellenőrzések koordinációjáért felelős 
egység készíti el. Ha az irányító hatóság vagy irányító hatóságok mellett az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter vagy az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium más 
szervezeti egysége is érintett az észrevételezésben, akkor az összesített észrevételt az ellenőrzések koordinációjáért 
felelős egység készíti el és küldi meg az ellenőrző szerv számára. Az egyes érintett szervezeti egységek észrevételeit 
a  koordinációs egység megőrzi. Az  ellenőrzések koordinációjáért felelős egység egyeztetést kezdeményez 
az észrevételek összehangolása érdekében abban az esetben, ha az érintettek észrevétele ellentétes tartalmú.”

 12.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 348.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„348.4. A  teljesítés módját minden esetben rögzíteni kell a  megjegyzés rovatban az  alátámasztó anyagok 
megjelölésével együtt. Ha az  intézkedés nem vagy csak részben teljesült a  vállalt határidőig, akkor a  javaslat 
felelősének új határidőt kell megjelölni, valamint a  megjegyzés rovatban rögzíteni kell a  teljesítés elmaradásának 
okát és a határidő módosítására vonatkozó kérést. Az intézkedési terv időarányos teljesüléséről készült beszámoló 
valóságtartalmáért, az  alátámasztó anyagok megfelelőségéért a  szervezeti egység, illetve az  irányító hatóság 
vezetője felelős.”

 13.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 350.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„350.1. Az  ellenőrzések koordinációjáért felelős egység az  érintett szervezeti egységek – szükség esetén 
az  államháztartásért felelős miniszter, az  EUTAF, valamint az  igazoló hatóság – meghívásával az  ellenőrzésre való 
felkészülést segítő előkészítő munkacsoportot szervezhet a  349.2. és 349.3.  pont szerinti értesítő levél kiküldését 
követően. A  munkacsoport összehívását az  érintett szervezeti egységek is kezdeményezhetik az  ellenőrzések 
koordinációjáért felelős egységnél.”

 14.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 357.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„357.1. Az  audit lezárását követően az  ellenőrzések koordinációjáért felelős egység az  ellenőrzés dokumentumait 
rögzíti az ELLI-ben.”

2. melléklet a 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. és 2.3.2.5a. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2.3.2.5. A  költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a  szokásos piaci árat 
(pl.  a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a  több lehetséges szállítótól 
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, az  irányító hatóság által előzetesen 
meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, piacfelmérés alapján meghatározott árat). A költségtételeknek 
a  projekt költségvetésének megfelelően részletezetteknek és ilyen módon ellenőrizhetőknek kell lenniük ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a besorolásuk. Ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését 
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írja elő a  támogatást igénylők és a  kedvezményezettek számára, az  árajánlatoknak legalább három, egymástól és 
a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származni. A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles 
vizsgálni az  ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát. A  szokásos piaci árnak való megfelelést 
alátámasztó dokumentumokat – amennyiben a  felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor –, 
a  legkésőbb az  adott költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a  kedvezményezettnek. 
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a  100  000  forintot, 
a  kedvezményezett részéről nem szükséges a  piaci ár alátámasztása. Az  irányító hatóság vezetője a  piaci ár 
alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a  megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy 
szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó 
költség vonatkozásában.
2.3.2.5a. Az  EMVA és az  ETHA finanszírozású projektek kivételével a  hárommillió forintnál nagyobb elszámolható 
összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg 
a  300  000  forintot, a  szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a  kedvezményezettnek 
nem kell benyújtania az  irányító hatósághoz, azonban azokat az  irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében 
ellenőrizheti. Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható. A szokásos piaci árnak való 
megfelelést az irányító hatóság ellenőrizheti úgy is, hogy a felhívásban az adott költségtípus esetén referenciaárakat 
ír elő, és a kifizetési igénylés vizsgálata során az előírt referenciaárakhoz képest vizsgálja a felmerült valós költséget. 
Ilyen esetben – a  közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzések kivételével – a  kedvezményezett a  felhívásban 
mentesíthető a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok beadása alól.”

 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7.3.2.1. A  szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb bruttó 
15  000 forint, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el. Belföldi szállás esetén 
magasabb összeg akkor számolható el, ha az  elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a  kedvezményezett 
a magasabb összeget megindokolta, és azt az irányító hatóság elfogadta.”

 3.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.12.3. Az  Útmutató 3.12.1.  pontjában foglalt táblázatban szereplő százalékos korlát a  projektmegvalósítás 
befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként 
átléphető azzal, hogy az  egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. Közösségi jogszabályban, 
vagy az Útmutatóban nem szabályozott százalékos korlát túllépésének engedélyezése – így különösen projektszintű 
megtakarítás esetén – az irányító hatóság hatásköre.”

 4.  A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 7.7.2.2.  pont 7.7.2.2.1. és 7.7.2.2.2.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(Az Európai Bizottság által felajánlott százalékos átalánymértékek:)
„7.7.2.2.1. az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
átalánymérték,
7.7.2.2.2. az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 68b.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
átalánymérték,”

A Kormány 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelete
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 40.  § (4)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.  3.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: 23/2017. Korm. rendelet) 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely)
„b) a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,”
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 (2) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 
4 hónapon belül megkezdi,”

 (3) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja a következő ee) ponttal egészül ki:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„ee) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem 
benyújtásának időpontjáig megszerzi,”

2. §  A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:)
„c) a  munkásszállás építésének, valamint munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításának várható 
hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.”

3. §  A 23/2017. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatást magában foglaló központi munkaerőpiaci programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium koordinálása mellett az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) valósítja meg.”

4. §  A 23/2017. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  támogatást igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság a  munkásszállás építéséről, felújításáról szóló támogatási igényt nyújt be a  székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalhoz, amely azt a  támogatásra vonatkozó javaslatával együtt továbbítja a  foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter részére.
(2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra 
vonatkozó szabályai szerint a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében – a  3.  § 
(3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokat figyelembe véve – dönt a benyújtott támogatási igény alapján 
a támogatásról.”

5. §  A 23/2017. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  támogatás kérelem alapján vehető igénybe. A  támogatásra irányuló kérelmet a  6.  § (2)  bekezdés 
szerinti miniszteri döntés kézbesítését követő 60 napon belül nyújtja be a támogatást igénylő helyi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati 
társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
(2) Az e §-ban szabályozott támogatással kapcsolatos hatósági ügyben az ügyintézési határidő 25 nap.”

6. §  A 23/2017. Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére” szövegrész helyébe 

az „a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak” 
szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaságnak” szöveg,

c) 7.  § (2)  bekezdésében a  „helyi önkormányzatot, valamint önkormányzati társulást” szövegrész helyébe 
a „helyi önkormányzatot, önkormányzati társulást, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságot, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságot” szöveg

lép.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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8. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
I. és II. fejezetének, valamint 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §  Az 1. § és a 4. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
I. és II. fejezete, valamint 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 26/2018. (IX. 7.) IM rendelete
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  §, a  10.  §, a  18.  §, a  21.  §, a  22.  § és a  34.  § tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és 10. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 27. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26.  §, a  28.  § és a  29.  § tekintetében a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. § tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló  
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosítása

1. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: Vnyr.) 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Ve. 76.  § (3)  bekezdésében felsorolt nyilvántartások üzemeltetéséről és fejlesztéséről a  nemzeti adatvagyon 
körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó gondoskodik.
(5) Az  informatikai rendszer működtetője és az  infrastruktúra üzemeltetője a  választási informatikai biztonsági 
ellenőrzések elvégzéséhez a  választásban érintett infrastruktúrák és rendszerek vonatkozásában rendelkezésre 
bocsátja a  szükséges naplóállományokat és egyéb információkat, vagy az  NVI kérésére – az  NVI által megadott 
szempontok alapján – elvégzi ezen naplóállományok vizsgálatát.”

2. §  A Vnyr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv közvetlen adatkapcsolaton keresztül 
biztosítja az NVI részére a Ve. 2. melléklet a)–e) pontja és i) pont ia) alpontja szerinti adatok, valamint a bejelentett 
értesítési cím központi névjegyzékbe történő átvezetését a  polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó 
nyilvántartásból (a továbbiakban: SZL).
(2) A  választási irodák a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi vagy 
jelöléssel kapcsolatos kérelmének, illetve szavazási irata érvényességének elbírálása, továbbá népszavazási 
kezdeményezése során a személyazonosság megállapítása céljából
a) a  közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából átveszik a  választópolgár természetes 
személyazonosító adatait, ha a választópolgár a vezetői engedélyének számát adta meg,
b) az  útiokmány-nyilvántartásból átveszik a  választópolgár természetes személyazonosító adatait, ha 
a választópolgár az útlevelének számát adta meg,”

3. §  A Vnyr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az informatikai rendszerbe a felhasználó a központi felhasználókezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy 
ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, kétfaktoros autentikációval léphet be.”

4. §  A Vnyr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek felsorolását az  1.  melléklet, 
a  magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját 
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a  2.  melléklet, a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmének mintáját a 3. melléklet, az uniós választópolgárnak az Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő 
névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintáját az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) A Vnyr. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt
a) a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,
b) a  központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a  Ve. 92.  § (4)  bekezdése szerinti postacímre, 
e-mail-címre vagy telefaxszámra
kell megküldeni.”

 (2) A Vnyr. 6. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre 
a külképviseleten keresztül is eljuttathatja az NVI.”

6. §  A Vnyr. 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI a központi névjegyzékbe vételét kérő, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező kérelmét)
„c) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg 
a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának”
(adatai alapján bírálja el.)

7. §  A Vnyr. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (2) bekezdése 
alá nem tartozó – kérelmét]
„d) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg 
a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának”
(adatai alapján bírálja el.)

8. §  A Vnyr. 12. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos, valamint a  központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelem elbírálása 
céljából)
„c) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv az NVI részére a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásához”
(az informatikai rendszer útján folyamatos hozzáférést biztosít.)

9. §  A Vnyr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az útlevele vagy a vezetői engedélye számát 
adja meg a  kérelemben, és a  10.  § vagy a  11.  § szerinti ellenőrzés eredménye alapján megállapítható, hogy 
a  választópolgár szerepel az  SZL-ben is, a  választópolgár személyes adatait az  SZL-ből történő adatátvétellel kell 
a központi névjegyzékben rögzíteni.”

10. §  A Vnyr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A képviselők nyilvántartása tartalmazza annak megjelölését, hogy a képviselő, illetve a polgármester
a) melyik választáson, melyik választókerületben,
b) melyik jelölő szervezet jelöltjeként, illetve független jelöltként és
c) melyik nemzetiség jelöltjeként
szerzett mandátumot.
(2) Ha a  képviselő a  mandátum megüresedése miatt listáról szerez mandátumot, a  nyilvántartás a  választási 
bizottságnak a mandátum betöltéséről szóló határozatának számát is tartalmazza.”

11. §  A Vnyr.
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 5. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

12. §  Hatályát veszti a Vnyr. 4. melléklete.
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2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

13. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a  továbbiakban: Önk. vhr.) 7.  § 
(1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„d) átveszi az  ajánlóív-igénylő nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és az  igénylő figyelmét 
felhívja az  esetleges formai hiányosságokra, továbbá az  igénylést az  informatikai rendszerben regisztrálja; 
az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket; 
gondoskodik a  jelölt fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, álló formátumú fájl 
feltöltéséről az  informatikai rendszerbe; ellenőrzi a  jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó, Word formátumú fájl 
tartalmát, gondoskodik annak feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
e) átveszi a  jelölt, illetve a  kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, 
azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,”

 (2) Az Önk. vhr. 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„g) az  ajánlóíveken adott ajánlásokat – a  HVB döntésének előkészítése érdekében – a  szavazóköri névjegyzék, 
valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ga) az ajánlóív eredeti-e,
gb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
gc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
gd) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ge) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 
volt-e azon választókerület vagy település tekintetében, ahol jelöltet ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati 
választáson azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek jelöltjét ajánlotta,
gf ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,”

14. §  Az Önk. vhr. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent 
választópolgárok számáról,”

15. § (1) Az Önk. vhr. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„d) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy 
PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,”

 (2) Az Önk. vhr. 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed 
arra, hogy
ia) az ajánlóív eredeti-e,
ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ie) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 
volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet, listát ajánlott, illetve a nemzetiségi önkormányzati választáson azon 
nemzetiség választópolgáraként, amelynek listáját ajánlotta,
if ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,”
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16. § (1) Az Önk. vhr. 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„i) az ajánlóíveken leadott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed 
arra, hogy
ia) az ajánlóív eredeti-e,
ib) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ic) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
id) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ie) a  választópolgár – az  ajánlóív kiadása és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e 
a  szavazóköri névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos nemzetiségi listáját 
ajánlotta,
if ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet vagy listát többször,”

 (2) Az Önk. vhr. 14. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„l) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, legalább 300 dpi minőségű, 472 × 236 pixel méretű, TIFF, JPG vagy 
PNG fájlformátumú fájlokat, továbbá a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 240 × 340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,”

17. §  Az Önk. vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § Az  időközi választáson a  szavazókörben megjelent választópolgárok számáról az  NVI vezetőjének utasítása 
alapján kell jelentést adni.”

18. §  Az Önk. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) 
IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

19. §  Az Önk. vhr.
a) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
b) 7. melléklete helyébe a 5. melléklet,
c) 10. melléklete helyébe a 6. melléklet,
d) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,
e) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,
f ) 13. melléklete helyébe a 9. melléklet,
g) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet,
h) 15. melléklete helyébe a 11. melléklet,
i) 16. melléklete helyébe a 12. melléklet,
j) 17. melléklete helyébe a 13. melléklet,
k) 18. melléklete helyébe a 14. melléklet,
l) 19. melléklete helyébe a 15. melléklet,
m) 20. melléklete helyébe a 16. melléklet,
n) 21. melléklete helyébe a 17. melléklet,
o) 22. melléklete helyébe a 18. melléklet,
p) 23. melléklete helyébe a 19. melléklet,
q) 26. melléklete helyébe a 20. melléklet,
r) 50. melléklete helyébe a 21. melléklet,
s) 51. melléklete helyébe a 22. melléklet
lép.

20. §  Hatályát veszti az Önk. vhr. 7. § (2) bekezdés a) pontja.
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3. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló  
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

21. §  A helyi népszavazási eljárás során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Hnsz. vhr.) 14. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 17.00 és 18.30 órakor adatot 
szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.”

22. §  A Hnsz. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) 
IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

23. §  A Hnsz. vhr.
a) 4. melléklete helyébe a 23. melléklet,
b) 7. melléklete helyébe a 24. melléklet
lép.

24. §  Hatályát veszti a Hnsz. vhr.
a) 7. § (2) bekezdés a) pontja és
b) 11–13. melléklete.

4. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási 
eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

25. §  Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, 
a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a  népszavazási eredmény országosan összesített 
adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Onsz. vhr.) 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent 
választópolgárok számáról,”

26. §  Az Onsz. vhr. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„b) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti kérelmeket,”

27. §  Az Onsz. vhr. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) 
IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

28. §  Az Onsz. vhr.
a) 5. melléklete helyébe a 25. melléklet,
b) 6. melléklete helyébe a 26. melléklet,
c) 7. melléklete helyébe a 27. melléklet,
d) 10. melléklete helyébe a 28. melléklet,
e) 12. melléklete helyébe a 29. melléklet,
f ) 13. melléklete helyébe a 30. melléklet
lép.
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29. §  Hatályát veszti az Onsz. vhr.
a) 10. § (3) bekezdés a) pontja,
b) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „minden munkanapon” szövegrész.

5. A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

30. §  A népszavazás kezdeményezése során a  választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) 
IM rendelet (a továbbiakban: Nszkezd. vhr.) 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  rendeletnek az  egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. 
(IX. 7.) IM  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  hatálybalépését követően benyújtott népszavazási 
kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.”

31. §  Az Nszkezd. vhr.
a) 1. melléklete helyébe a 31. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 32. melléklet
lép.

6. Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének 
megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes 
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása

32. §  Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a  választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a  választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló  
1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Ogy. vhr.) I. fejezete a következő 5/A. alcímmel és 7/A. §-sal egészül ki:
„5/A. A szavazatszámláló bizottság feladatainak külön helyiségben történő ellátása
7/A. § A Ve. 78. §-a alapján kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a szavazás lebonyolításával kapcsolatos 
feladatait ugyanazon épületen belül egyidejűleg több, külön helyiségben végzi, ha a  szavazás folyamatos 
lebonyolítása és legkésőbb 19.30 órára történő lezárása csak így biztosítható, és
a) helyiségenként legalább három választott szavazatszámláló bizottsági tag és egy jegyzőkönyvvezető folyamatos 
jelenléte, valamint
b) a  mozgóurna vagy mozgóurnák kiviteléhez szükséges számú további szavazatszámláló bizottsági tagok 
rendelkezésre állása
biztosított.”

33. § (1) Az Ogy. vhr. 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„c) átveszi az ajánlóíveket, a  jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, 
és a  bejelentő figyelmét felhívja az  esetleges formai hiányosságokra, a  bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,”

 (2) Az Ogy. vhr. 15. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék és 
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ea) az ajánlóív eredeti-e,
eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
ed) egyeznek-e a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival,
ee) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult 
volt-e az  országgyűlési képviselők választásán abban az  országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet 
ajánlott,
ef ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,”
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 (3) Az Ogy. vhr. 15. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„i) a beérkezett fellebbezést az informatikai rendszerben felterjeszti az elbírálására jogosult választási bizottsághoz,”

34. §  Az Ogy. vhr. a következő VI/A. fejezettel és 23/A. §-sal egészül ki:
„VI/A. FEJEZET
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
23/A.  § (1) Az  időközi választáson nem kell alkalmazni az  5.  §-ban, a  6.  §-ban, a  9.  § (3)  bekezdésében, a  10.  § 
(2)  bekezdésében, a  11.  § d) és e)  pontjában, a  12.  § (1) bekezdés e) és f )  pontjában, valamint (3)  bekezdésében, 
a  13.  § b)  pontjában, a  15.  § w)  pontjában, a  16.  § a)  pontjában, a  17.  § e)  pontjában, a  21.  § (1)  bekezdés d), h), 
j), l), n) o), q–s) és w)  pontjában, a  22.  § a)  pontjában, a  23.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, f )–h)  pontjában és 
j)–m) pontjában foglalt rendelkezéseket.
(2) A 21. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglalt feladatokat az időközi választáson az OEVI látja el.”

35. §  Az Ogy. vhr. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) 
IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.”

36. §  Az Ogy. vhr.
a) 6. melléklete helyébe a 33. melléklet,
b) 7. melléklete helyébe a 34. melléklet,
c) 8. melléklete helyébe a 35. melléklet,
d) 9. melléklete helyébe a 36. melléklet,
e) 10. melléklete helyébe a 37. melléklet,
f ) 12. melléklete helyébe a 38. melléklet,
g) 13. melléklete helyébe a 39. melléklet,
h) 14. melléklete helyébe a 40. melléklet,
i) 15. melléklete helyébe a 41. melléklet,
j) 16. melléklete helyébe a 42. melléklet,
k) 17. melléklete helyébe a 43. melléklet,
l) 22. melléklete helyébe a 44. melléklet,
m) 34. melléklete helyébe a 45. melléklet,
n) 35. melléklete helyébe a 46. melléklet,
o) 36. melléklete helyébe a 47. melléklet
lép.

37. §  Hatályát veszti az Ogy. vhr. 12. § (1) bekezdés e) pontjában a „minden munkanapon” szövegrész.

7. Záró rendelkezés

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

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

Ország:

Település:   Kerület:

4. - -

TA.

TB.

C. D.

E. F.

T.

G.

H.

T.

I.

Ország:

Település:   kerület:

K.

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

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓPOLGÁRKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTEL 
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓPOLGÁR SEGÍTÉSE                                             

SZEMÉLYES ADATOK KIADÁSÁNAK MEGTILTÁSA 

1. 
Családi név 

és utónév:

2. 

A nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem

Értesítés a választási iroda döntéséről

és utónév:

Születési családi név 

3. 

71

A választópolgár személyes adatai (kitöltése minden esetben kötelező)
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

ukrán

lengyel német

Születési hely

Személyi azonosító:

Kérem felvételemet az alább megjelölt nemzetiség névjegyzékébe. Kijelentem, hogy a megjelölt 
nemzetiséghez tartozom. (Csak egy nemzetiséget jelölhet meg! A névjegyzékbe vétel alapján a nemzetiségi 
önkormányzati választásokon szavazhat és jelölt lehet, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán nemzetiségi jelölt lehet)

bolgár görög horvát

A.

B.

Braille-írással készült értesítő megküldését

Kérem a korábban igényelt segítségek törlését.

Kérem

könnyen érthető tájékoztató anyag megküldését

Fogyatékossággal élő választópolgár segítése

Kérem, hogy nemzetiségi névjegyzékbe vételem az országgyűlési képviselők választására is terjedjen 
ki. (ebben az esetben pártlista helyett nemzetiségének listájára szavazhat)

Kérem törlésemet a nemzetiségi névjegyzékből.

örmény roma

román ruszin szerb szlovák szlovén

Faxszám:

J.

Kérem, hogy nemzetiségi névjegyzékbe vételem az országgyűlési képviselők választására ne terjedjen 
ki. (ebben az esetben nemzetiségi lista helyett pártlistára szavazhat)

Postacím:

E-mail cím:

Irányítószám:

Cím:

A személyes adatok kiadásának megtiltása

Megtiltom a központi névjegyzékben nyilvántartott  adataim kampánycélú kiadását.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) 
bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. 

Az adatkiadásra vonatkozó tiltásokat visszavonom.

Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását

akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását

Kérem, hogy a választási iroda a lakcímem mellett 
az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

”
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2. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez
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3. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„5. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

Ország:

Település:   Kerület:

4. - -

T.

B.

Ország:

Település:   kerület:

D.

Kelt: ,

A kérelmező személyes adatait tartalmazó 1-4. pont kitöltése kötelező.

Értesítés a választási iroda döntéséről
Kérem, hogy a választási iroda a lakcímem mellett 

az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

E-mail cím:

C.

Postacím:

Irányítószám:

Cím:

Kitöltési útmutató

Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára - eltérő rendelkezése hiányában - az állampolgársága szerinti tagállamban 
vehet részt az Európai Parlament tagjainak választásán. Lehetősége van azonban arra is, hogy ezen a nyomtatványon kérje névjegyzékbe vételét 
az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására. Ebben az esetben az EP magyar tagjainak megválasztásában vehet részt, a 
Magyarországon állított listákra szavazhat. Ezzel egyidőben - a magyar hatósáégtól kapott értesítés alapján - törlésre kerül az állampolgársága 
szerinti tagállamban a névjegyzékből. Mindaddig a magyarországi névjegyzékben szerepel (és nem szavazhat az állampolgársága szerinti vagy 
más tagállamban), amíg magyarországi lakcíme és választójoga fennáll, illetve amíg nem kéri - ugyanezen nyomtatványon - törlését a 
magyarországi névjegyzékből; az ezt követő EP választáson már ismét az állampolgársága szerinti tagállamban szavazhat.

Faxszám:

……………………………….. ……………………………….
aláírás

KÉRELEM

  a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós választópolgárok számára

NÉVJEGYZÉKBE VÉTEL / TÖRLÉS A NÉVJEGYZÉKBŐL
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

Kérem névjegyzékbe vételem az Európai Parlament magyarországi tagjainak választására. Kijelentem, 
hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát csak Magyarországon gyakorlom.

81

A választópolgár személyes adatai (kitöltése minden esetben kötelező)
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

1. 
Családi név 

és utónév:

Kérem törlésemet az Európai Parlament magyarországi tagjainak választására szolgáló névjegyzékből.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem

A.

2. 
Születési családi név 

és utónév:

3. Születési hely

Személyi azonosító:

Az állampolgárságom szerinti uniós tagállamban legutóbb az alábbi település/választókerület névjegyzékében 
szerepeltem:

”
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4. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„6. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 4. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

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

 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …… számú egyéni választókerületben* a(z) …. számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

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

 

Ha ………………………………………. napjáig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a 
bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 
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* Csak 10 000-nél több lakosú településen” 

…………………………… (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodába. 

 
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, 
vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 12 
óráig. 

 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok 
nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra 
kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

 

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

 

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

 
 

Helyi Választási Iroda 
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5. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„7. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

5. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„7. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

*A szavazókör sorszámát csak abban az esetben kell feltüntetni az Értesítőn, ha települési nemzetiségi önkormányzati 
választásra kerül sor a településen. 

ÉRTESÍTŐ 

a nemzetiségi névjegyzékbe vételről 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …. számú szavazókörben* 

szerepel a …………………………… nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

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

 

Ha ………………………………………. napjáig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a 
bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap)  16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 
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Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, 
vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 12 
óráig. 

 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

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

 

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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6. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„10. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 6. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson az alábbi 
   
 

 párt, egyéb egyesület 

 ……………….. nemzetiségi szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1)  A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

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

 
                                

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

  IGEN  NEM 

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

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  

(5)  A nemzetiségi szervezet neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word vagy Pages vagy 
LibreOffice fájlban kell mellékelni. 

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  
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2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  P3 
(7) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(8) A jelölő szervezet székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(9) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 
a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

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

P3  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(10) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos, 
megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók meg): 

a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 

a) postai irányítószám:     
 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

 
e-mail címe:                                

 
(11) Nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel 
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 

 
  

 



29634 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 135. szám 

7. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„11. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 7. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati választáson az alábbi 
………………………. nemzetiségi szervezet 
   
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1)  A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

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

 
                                

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

  IGEN  NEM 

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

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  

(5)  A nemzetiségi szervezet neve a nemzetiség nyelvén a szavazólapon 
feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word vagy Pages vagy 
LibreOffice fájlban kell mellékelni. 

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  
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2  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  P4 
(7) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(8) A jelölő szervezet székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(9) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 
a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

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

P4  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(10) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos, 
megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók meg): 

a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 

a) postai irányítószám:     
 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

 
e-mail címe:                                

 
(11) A nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel 
szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 
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8. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„12. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 8. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson    

 

darab ajánlóívet igényelek*. 
 

 egyéni listás ajánláshoz                           

településen 

 egyéni választókerületi ajánláshoz 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármester–ajánláshoz                           

településen 

 főpolgármester–ajánláshoz 
 
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár  

családi neve: 
                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

 

(2) a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma: 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár lakcíme, elérhetőségei: 

ország:                                

postai irányítószám:            
 

 település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

(4) Az ajánlóívek átvételére jogosult személy adatai, ha az ajánlóíveket nem a jelölt veszi át: 

a) neve:  

                                   

                                

postai irányítószám:     
 

 település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

 

 

(5) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
 

 független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje         
 

nemzetiségi szervezet(ek) jelöltje 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4 
 
(6)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést 
ne tartalmazza. (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

(7)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több utónevem 
közül csak a következőt tartalmazza: (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 
                      

 
Kijelentem az alábbiakat: 

Jelölésemet elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői / polgármesteri / főpolgármesteri megbízatással, 
illetve megválasztásom esetén az összeférhetetlenséget megszüntetem. 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 

Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy** 

A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két 
általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 

Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként kijelentem továbbá, hogy az állampolgárságom szerinti tagállamban nem állok 
olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható.*** 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 a jelöltként indulni szándékozó uniós 
választópolgár aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pótlólagos igény esetén csak az első oldalt kell kitölteni és aláírni. 
** csak nemzetiségi jelölt esetén 
*** csak az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetén” 
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9. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„13. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

9. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„13. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése megyei lista ajánlásához 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

MEGYEI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson  
 

                       

megyében    
 

darab ajánlóívet igényelek. 
A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   

 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A5  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

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

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

8 
 
 
 

 

” 
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10. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„14. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

10. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„14. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött        
 

nemzetiségi önkormányzati választáson 

                          

településen     

db. ajánlóívet igényelek.* 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár  
családi neve: 

                                  

 
                     

utóneve(i): 
                     

 
                     

(2) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

(3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár magyarországi lakcíme, elérhetőségei: 

postai irányítószám:     
 

  
település + kerület:                             

 

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

                                

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                

(4) Az ajánlóívek átvételére jogosult személy adatai, ha az ajánlóíveket nem a jelölt veszi át: 

a) neve:  

                                   

                                

postai irányítószám:     
 

 település + kerület:                             
 

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

                      

telefonszám:                                

faxszám:                                

e-mail cím:                                
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A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(5) A jelölő szervezet(ek) száma:   
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A6  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(6)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést 
ne tartalmazza. (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

(7)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több utónevem 
közül csak a következőt tartalmazza: (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 
                      

Kijelentem az alábbiakat: 

Jelölésemet elfogadom.  

Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a nemzetiségi képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi 
választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 

 

Kelt: ………………………………………. , 
           

 a nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pótlólagos igény esetén csak a választás megjelölését, az igényel ívek számát, valamint az (1) és (2) pontot kell kitölteni és aláírni.” 
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11. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„15. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 11. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Ajánlóív igénylése nemzetiségi lista ajánlásához 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

NEMZETISÉGI LISTÁS AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött        
 

nemzetiségi önkormányzati választáson   
 

darab 

ajánlóívet igényelek 

                        

megyében/fővárosban területi lista ajánlásához 

 országos lista ajánlásához 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 
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A7  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

Az ajánlóívek átvételére meghatalmazott személy adatai: 

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetőségei: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

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

1 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

3 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

6 
 
 
 

 

” 
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12. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„16. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 12. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

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

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

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

Sorszám:	  
	  

	  

	  	  

1.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

2.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

3.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

4.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

5.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

6.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

7.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

8.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  Egy	  választópolgár	  csak	  egy	  listát	  és	  csak	  egy	  alkalommal	  ajánlhat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  aláírása”	  

	  

Az ajánlóívet azonosító	  vonalkód helye 
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13. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„17. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 13. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

 

E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson 
 

 egyéni listás jelöltként                           

településen 

 egyéni választókerületi jelöltként 

                          

település     

sz. választókerületében 

 polgármesterjelöltként                           

településen 

 főpolgármester–jelöltként 
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 a jelölésről lemondok1 

 

(1) A jelölt  
családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

 
(2) a) A jelölt személyi azonosítója:  

             
 

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

             
 

  

                                            
1 A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
 
ország:                                

 
postai irányítószám:            

 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                

 
 
(4)  Nemzetiségi jelöltként kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is 

tartalmazza (a nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”)2 
 

(5)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, 
álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 
 
 
(6) A polgármesteri tisztséget   főállásban  társadalmi megbízatásban kívánom ellátni.3 
 
  

                                            
2 Csak nemzetiségi jelölt esetén kell kitölteni. 
3 Csak polgármesterjelölt esetén kell kitölteni. 
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E2  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
(7) A jelölt  független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje 
 
 

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

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

 a jelölt aláírása” 
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14. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„18. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

14. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„18. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A…………………….. nemzetiség ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                          

településen  
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 

 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 

 a jelölésről lemondok1 

(1) A jelölt  

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

(2) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

 
(3) A jelölt lakcíme, elérhetőségei: 
postai irányítószám:     

 

  
település + kerület:                             

 

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                

 
  

                                            
1 A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
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E3  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

(4) A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 
(5)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza  (a nevet MS 

Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 

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

 a jelölt aláírása” 
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15. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„19. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

15. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„19. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTA BEJELENTÉSE 

A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson 
 

                           

településen kompenzációs lista 

                        

megyében megyei lista 

 fővárosi kompenzációs lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 nyilvántartásból való törlését kezdeményezzük 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

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

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                
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L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A jelölő szervezet bírósági azonosítója és neve 

(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 
A jelölő szervezet képviseletére 

jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 
A listán      

 

fő jelöltet állítottunk. 
 
Kelt: ………………………………………. ,           
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L7  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”) 
** A nemzetiségi nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev” 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:” 
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16. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„20. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 16. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Lista bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTA BEJELENTÉSE 

A…………………….. nemzetiség ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati választásán 
 

                        

megyében megyei lista 

 országos lista 
 

  nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait az alábbiak szerint módosítjuk 

 nyilvántartásból való törlését kezdeményezzük 
 

A lista típusa:  

  önálló lista 

  közös lista 
 

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

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe, elérhetősége: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

telefonszám:                                

 
faxszám:                                

 
e-mail cím:                                
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L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:   
 

 
A listán      

 

fő jelöltet állítottunk. 
 

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

A jelölő szervezet képviseletére 
jogosult neve és aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

6 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

7 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 
Kelt: ………………………………………. ,           
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L8  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
 

* A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”) 
** A nemzetiségi nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev” 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása:” 
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17. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„21. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 17. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése 

L9  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
LISTÁN SZEREPLŐ JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT 

ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
A ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött önkormányzati választáson 
 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

nevű jelölő szervezet(ek) listáján szereplő 

 

(1) jelölt bejelentett adatainak javítása 

 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 SZ lapot leadott 
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L9  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
(2) jelölt kiesésének bejelentése 

 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

 

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

 
                      

 

Kiesés oka: 
 Jelöléséről írásban lemondott (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 
 A jelölő szervezet a jelölést visszavonta 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

a listát állító jelölő szervezet(ek) 
képviselője” 
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18. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„22. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 18. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Listán állított jelölt személyi lapja 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
 

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
1) A jelölt 
családi neve:                                   

                      

 

utóneve(i):                      

                      

a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

             
 

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

             
 

 
 
2) A jelölt állampolgársága 

                     

3) A jelölt lakcíme: 

a) ország:                                

 
b) postai irányítószám:            

 

  
c) település + kerület:                             

 

 
d) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 
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SZ4  HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
4) A jelölt nyilatkozatai1: 
 
(1) Jelölésemet a ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………jelölő szervezet(ek) 

 kompenzációs listáján ………………………………………. településen 
 megyei listáján ……………………………………………….. megyében 
 fővárosi listáján 

elfogadom. 
 
(2) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 
 
(3)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
 
(4)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

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

 
 

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

 a jelölt aláírása 
 
 
(6) Nemzetiségi jelöltként kijelentem továbbá, hogy 
- a …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános 
választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 
 
(7)  Kérem, hogy a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza (a nevet MS Word vagy Pages vagy 

LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 
 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

 a jelölt aláírása 
 
 
(8) Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként kijelentem továbbá, hogy az állampolgárságom szerinti tagállamban nem 
állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
 
Kelt: ……………………………….………………. ,           
 

 a jelölt aláírása 
 
 

                                            
1 Az (1)–(5) pontot valamennyi jelöltnek, a (6) és (7) pontot a nemzetiségi jelölő szervezet által állított kompenzációs listán szereplő nemzetiségi 
jelöltnek, a (8) pontot az Európai Unió más tagállama állampolgárának kell kitöltenie.” 
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19. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„23. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 19. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Listán állított jelölt személyi lapja 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 

SZ5  NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

magyarországi lakcíme: 

a) postai irányítószám:     
 

  
b) település + kerület:                             

 

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

                      

(1) Jelölésemet a ……….. év ……. hónap ….. napjára kitűzött …………………….. nemzetiségi önkormányzati választáson 
………………………………………………………………...……………….. nevű jelölő szervezet(ek) 

 megyei listáján ……………………………………………….. megyében 
 fővárosi listáján 
 országos listáján 

elfogadom. 

(2) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztásom esetén az 
összeférhetetlenséget megszüntetem. 

(3) A …………………………… nemzetiség képviseletét vállalom, a nemzetiségi közösség nyelvét beszélem, kultúráját és 
hagyományait ismerem. 

(4) A nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon 
nem voltam más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. 

(5)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 

(6)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

(7)  Kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén is tartalmazza  (a nevet MS 
Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 

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

 
 a jelölt aláírása” 
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20. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„26. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

20. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„26. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   

Telefonszám, e-mail cím, 
amelyre a jelentést küldeni kell MEGYE/FŐVÁROS:   

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
18.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.” 
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21. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„50. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

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

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

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az időközi helyi önkormányzati képviselő- és/vagy polgármester-választáson 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …… számú egyéni választókerületben* a(z) …. számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 

Az Európai Unió Magyarországon élő állampolgára – a lakcímigazolvány egyidejű felmutatásával – az 
állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kibocsátott útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal is 
igazolhatja személyazonosságát. 
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* Csak 10 000-nél több lakosú településen” 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, 
vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 12 
óráig. 

 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok 
nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra 
kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

 

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

 

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

 
 

Helyi Választási Iroda 
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22. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„51. melléklet a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelethez

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

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán 

*A szavazókör sorszámát csak abban az esetben kell feltüntetni az Értesítőn, ha települési nemzetiségi önkormányzati 
választásra kerül sor a településen. 

ÉRTESÍTŐ 

a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

Budapest …. kerületben a(z) …. számú szavazókörben* 

szerepel a(z) …………………………… nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül 
legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 
b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 
óráig, vagy 
c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 
12 óráig. 
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A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

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

 

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 



29670 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 135. szám 

23. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez

23. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy …………………………………………. megyében/fővárosban/településen helyi népszavazást 
tűztek ki a következő kérdésben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitűzött helyi népszavazáson 

……………………..……………………..……. megye ………….…………………………………….….…. településen/ 

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

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 
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Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által kiállított 
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

A) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B) a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

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

 
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Csak abban az esetben szavazhat 
mozgóurnával, ha a mozgóurnát a lakóhelyének megfelelő szavazókör területére kéri. A kérelmet 
benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, 
vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 
12 óráig. 

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

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

 

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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24. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 24. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

„7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   

Telefonszám, e-mail cím, 
amelyre a jelentést küldeni kell MEGYE/FŐVÁROS:   

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
18.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.” 
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25. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„5. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 25. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 

 
JEGYZÉK 

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ 
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS – (a szavazás napja) 

(település)* 

 
oldal 1 / … 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.” 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 
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26. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„6. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

26. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„6. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

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

 

 

A kitűzött országos népszavazáson 

…………………………… megye ………………..………………….….…. településen/ Budapest ….. kerületben a(z) ……. 
számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát, valamint személyi azonosítóját vagy lakcímét igazolja a 
következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

 
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén 
tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelemében 
megadott magyarországi településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb …………………………… (a szavazást 
megelőző negyedik nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 
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Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet 
terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a 
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb …………………………… (a 
szavazást megelőző kilencedik nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül legkésőbb …………………………… 
(a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 óráig, 
vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás napján 
12 óráig. 

 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

 

Az arra jogosult szervezetek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és 
lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra 
kerüljenek, az adatkiadást – ha eddig még nem tette meg – megtilthatja. 

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

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

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

 
 

Választási Iroda” 
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27. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„7. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 27. melléklet a …. (....) IM rendelethez 

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

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

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

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

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között. 

 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által 

kiállított, érvényes igazolvány bemutatásával: 

 - személyazonosító igazolvány vagy 

 - útlevél vagy 

 - vezetői engedély 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 

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

polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
Helyi Választási Iroda” 
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28. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„10. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

28. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„10. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

   
Telefonszám, e-mail cím,  

MEGYE/FŐVÁROS:   amelyre a jelentést küldeni kell: 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

      

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:      
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.00     
18.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.” 
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29. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„12. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

29. melléklet a …. (....) IM rendelethez 
„12. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 

LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 

(1) Családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(3) Születési helye _________________________________________________________________ 

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

(5) a) A választópolgár személyi azonosítója:  

 -       -     
 

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

             
 

 

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

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

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása” 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 135. szám 29679

30. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„13. melléklet a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 30.	  melléklet	  a	  ….	  (....)	  IM	  rendelethez	  

„13.	  melléklet	  a	  9/2016.	  (VI.	  28.)	  IM	  rendelethez	  
Szavazóköri jegyzőkönyv 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE 
 

(A NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTOTT KÉRDÉS) 

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

          számú példány 

Készült  év  hó  napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: 

 
  

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

	  _______________________________________________________________________________________________________________	   	  
	  

Az	  elsőként	  szavazó	  választópolgár	   ……………………….	   ………………………………………….	   ………………………………………….	  
	   sorszáma	  

a	  névjegyzéken	   neve	   aláírása	  

 

A szavazás lezárásának időpontja:   óra   perc 

Az ellenőrző lap a 
mozgóurnában 

benne volt  A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:       

   
nem volt benne ezért az abban lévő szavazólapok 

érvénytelenek. Rontott szavazólapok száma:       

    

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 

 

A 

 

 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
 

E 

    

 

 

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 

 

M 
    

 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

J 

    

 

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

 

O 

    

 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 
 

K 

    

 

Érvényes szavazólapok száma: 
 

L 
    

 

IGEN szavazatok száma: 
 

I 
    

 

NEM szavazatok száma: 
 

N 
    

 
 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv kiállításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételekor 

elnök   – 

elnökhelyettes   
– 

    

    

    

    

    

jegyzőkönyvvezető   – 

P.H.” 

Az SZSZB a szavazatokat _______ 
alkalommal számolta meg.	  

azonosító 
kód helye 

O=J-E, J=K+L, L=I+N	  
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31. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 31. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 
Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára	  

	   ALÁÍRÁSGYŰJTŐ	  ÍV	   sorszám:	  

[a	  hitelesített	  kérdés	  szövege]	  

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

	   	  1	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  2	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  3	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  4	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  5	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  6	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  7	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  8	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  9	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  10	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  11	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  12	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  13	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  14	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  15	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	   	   	  

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

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

AA	  

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító	  kód helye 
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32. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 32. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

„1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez 
Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára	  

	   ALÁÍRÁSGYŰJTŐ	  ÍV	   sorszám:	  

[a	  hitelesített	  kérdés	  szövege]	  
	  
	   	  

	   Olvasható	  családi	  és	  utónév	  
Magyar	  hatóság	  által	  kiállított	  

személyazonosító	  igazolvány	  vagy	  
útlevél	  vagy	  vezetői	  engedély	  száma	  

Anyja	  születési	  családi	  és	  utóneve	   Saját	  kezű	  aláírás	  

	   	  1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  3	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  5	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  6	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  7	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  8	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  9	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  10	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  11	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  12	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  13	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  14	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

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

akkor	  a	  magyar	  személyazonosító	  igazolványa,	  útlevele	  vagy	  vezetői	  
engedélye	  számát	  kell	  megadni!”	  

AA	  

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító	  kód helye 
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33. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„6. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 33. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 
az országgyűlési képviselők választásán 

 
JEGYZÉK 

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTADÁSÁHOZ 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 

(település)* 

 
oldal 1 / … 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A címsorok csak a jegyzék első oldalán jelennek meg.” 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
(név) 
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34. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„7. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

34. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„7. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők választásán 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán 

……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében 

………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával: 
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Az a választópolgár, aki legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző 16. nap) 16.00 
óráig kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, 
a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az 
egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a 
nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak. 

Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a ………..……. 
nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár 
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nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal 
történt)	  
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet benyújthatja 

a) levélben vagy a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítás nélkül 
legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig, 

b) személyesen legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző második nap) 16.00 
óráig, vagy 

c) a valasztas.hu honlapon elektronikus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazás 
napján 12 óráig. 

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország 
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön 
a kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A 
kérelemnek legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző negyedik nap) 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló 
kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi 
településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti 
szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb …………………………… (a szavazást megelőző kilencedik 
nap) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  

 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  

 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 

 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a 
választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy 
a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

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

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

 
 

Választási Iroda” 
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35. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„8. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

35. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„8. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők választásán 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán kérelmére felvettem a külképviseleti 
névjegyzékbe. 

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

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap ……………. óra között. 

 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő, magyar hatóság által 

kiállított érvényes igazolvány bemutatásával: 

 - személyazonosító igazolvány vagy 

 - útlevél vagy 

 - vezetői engedély 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 

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

polgármesteri hivatalban, illetve a külképviseleten működő választási irodától kérhet részletes 

tájékoztatást. 

 
Helyi Választási Iroda” 
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36. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„9. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 36. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A      

évi országgyűlési képviselő–választáson az alábbi 
 

 párt 

 országos nemzetiségi önkormányzat 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1)  A jelölő szervezet hivatalos neve*: 
 

                               
                               
                               

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

 
                                

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

  IGEN  NEM 

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

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  

(5)  Az országos nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén a 
szavazólapon feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte 
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word vagy Pages vagy 
LibreOffice fájlban kell mellékelni. 

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM  

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

  IGEN  NEM 
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2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  P1 
(8) A párt bírósági nyilvántartási száma*: 

   -   -         

(9) A jelölő szervezet székhelye*: 
 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

(10) A jelölő szervezet költségvetési támogatásához*: 
 
a) bank neve:                                

 
b) bankszámla száma:                            

 
(11) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai* 

a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

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

P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  3 
 
(12) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai  

(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos, 
megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók meg): 

a) neve: 

                                   

                                

b) személyi azonosítója: 

 -       -     
 

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

             
 

 

c) lakcíme: 

a) postai irányítószám:     
 

  
b) település + kerület:                             

 

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

 
                                

                      

telefonszáma:                                

 
e-mail címe:                                

 
 
 

Kelt: ………………………………………………. 
, 

            

 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére 
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása 
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37. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„10. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 37. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán 

A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
 

 
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 

 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson    
 

darab ajánlóívet igényelek 
  

                          

megye/főváros    

számú 
egyéni választókerületében. 
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 

a) családi neve:                                   

                      

b) utóneve(i):                      

                      

c) lakcíme: ország:                      

 

postai irányítószám, település + kerület: 
 

                              

 

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

                                

                                

d) személyi azonosítója: személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes igazolványának 
(személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma, ha nem rendelkezik 
személyi azonosítóval: 

 -       -     
 

             
 

 

(2) Kijelentem az alábbiakat: 

a) Jelölésemet elfogadom. 

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

c) Kötelezettséget vállalok az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti 
párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére. 

(3)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést 
ne tartalmazza. (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

(4)  Kérem, hogy az ajánlóív, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a hivatalos nevem részét képező több utónevem 
közül csak a következőt tartalmazza: (Az ajánlóívek első alkalommal történő kiadását követően nem módosítható. ) 

                      

 
 

Kelt: ……………………………………. , 
           

 a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár aláírása 

 
 
 
 
 
* Pótlólagos igény esetén csak a választás és a választókerület megjelölését, az igényel ívek számát, valamint az (1) pontot kell kitölteni és aláírni. 
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A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(5) A jelölt  független jelölt  párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:  
 

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve az ajánlóíven) 

A párt képviseletére 
jogosult neve és 

aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

olvasható név: 

aláírás: 

 

 
(6) Az igénylő elérhetőségei (ajánlóívet a független jelölt vagy a jelöltet állító párt/pártok – törvényes vagy meghatalmazott – képviselője igényelhet): 
 
a) telefonszám:                                

 
b) e-mail cím:                                

 
 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 az igénylő aláírása 

 az igénylő olvasható neve” 
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38. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„12. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 38. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jelölt	  neve:	   AJÁNLÓÍV	  
országgyűlési	  képviselőjelölt	  ajánlásához	  

Sorszám:	  

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

	  	  

1.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

2.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

3.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

4.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

5.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

6.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

7.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

8.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  Egy	  választópolgár	  egy	  jelöltet	  csak	  egy	  aláírással	  támogathat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  aláírása”	  

	  

Az ajánlóívet azonosító	  vonalkód helye 



29692 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 135. szám
 

39. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„13. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 39. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

(Országos	  nemzetiségi	  önkormányzat	  neve)	  

AJÁNLÓÍV	  
Országgyűlési	  képviselők	  választása	  

(Nemzetiség	  megnevezése)	  nemzetiségi	  lista	  ajánlásához	  

Sorszám:	  
	  

	  

	  	  

1.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

2.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

3.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

4.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

5.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

6.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

7.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  

8.	  

Olvasható	  családi	  és	  utónév:	   Anyja	  neve:	   Aláírás:	  

Személyi	  azonosító:	   	   Lakcím:	  
	  

Település	   Utca,	  házszám	  
	   -‐	   	   	   	   	   	   	   -‐	   	   	   	   	   	  

	  Egy	  választópolgár	  csak	  egy	  listát	  és	  csak	  egy	  alkalommal	  ajánlhat!	  
az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  neve	   az	  aláírást	  gyűjtő	  polgár	  aláírása”	  

	  

Az ajánlóívet azonosító	  vonalkód helye 
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40. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„14. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 40. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson 
  

                        

megye/főváros    

számú 

 
egyéni választókerületében képviselőjelöltként 
 

 kérem nyilvántartásba vételem a következő adatokkal 
 nyilvántartásba vett adataimat az alábbiak szerint módosítom 
 a jelölésről lemondok* 

(1) A jelölt  

családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i): 

                     

 
                     

(2) a) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár személyi azonosítója:  

 -       -     
 

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

             
 

 

(3) A jelölt  
lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

                      

telefonszáma:                                

 
e-mail címe:                                
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E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(4) A jelölt  független jelölt  párt/pártok jelöltje. A jelöltet állító pártok száma:  

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

A közös jelölt 
az alábbi párt 

jelöltjének 
minősül** 

A párt képviseletére 
jogosult neve és 

aláírása: 

1 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

 

olvasható név: 

aláírás: 

2 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

 

olvasható név: 

aláírás: 

3 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

 

olvasható név: 

aláírás: 

4 

 
  -   -         

                               

                               

                               
 

 

olvasható név: 

aláírás: 

5 

 
  -   -        

 

                               

                               

                               
 

 

olvasható név: 

aláírás: 

 

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

 a jelölt aláírása 
 
* A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából annak meghatározása, 
hogy a közös jelölt után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg.” 
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41. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„15. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

41. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„15. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 

Országos lista bejelentése 
az országgyűlési képviselők választásán 

L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
ORSZÁGOS LISTA BEJELENTÉSE 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson országos listát állítunk,  
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

(1) A lista típusa:  

  önálló pártlista  közös pártlista  nemzetiségi lista 
 
(2) A listán      

 

fő jelöltet állítunk. 
 
(3) A listát állító pártok száma:    

 

 
 
 
 

A párt/pártok bírósági azonosítója és neve 
(közös jelölt esetén a pártok neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

a költségvetési 
támogatás 

megosztásának 
%-os aránya 

A párt képviseletére 
jogosult neve és 

aláírása: 

1 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

     
olvasható név: 
 

    % 
     aláírás: 

2 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

     
olvasható név: 

    % 
     aláírás: 

3 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

     
olvasható név: 

    % 
     aláírás: 

4 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

     
olvasható név: 

    % 
     aláírás: 

5 

 
  -   -        

 
                              

 
                              

 
                               

     
olvasható név: 

    % 
     aláírás: 
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2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  L1 

(4) A nemzetiségi önkormányzat neve 
 

                               
                               

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

a) neve:  

                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

c) telefonszáma:                                

 
d) e-mail címe:                                

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

 

 

     
a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 

 
   

a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 

 a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 
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L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  … 
 
Jelölt 
sor-

száma 
A listán állított jelöltek adatai 

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

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

  

    

a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

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

             
 

A jelölt családi neve: 

                                  

                                  

utóneve(i):                      

                       

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

  

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőjének aláírása: 

 
*A fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”) 
**A nemzetiségi nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev” 
*** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás szempontjából annak 
meghatározása, hogy a közös pártlista jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni.” 
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42. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„16. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 42. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Országos listán állított jelölt lemondásának bejelentése 
az országgyűlési képviselők választásán 

L2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA   
ORSZÁGOS LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

A      

évi országgyűlési képviselő-választáson – mint országos listán állított jelölt – a jelölésemről lemondok. 
 

A listán állított jelölt adatai 
a) A jelölt személyi azonosítója: 

              

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

             
 

A jelölt családi neve: 

                                  
                                  

utóneve(i):                      

                       

 

 
A listát állító párt / pártok / országos nemzetiségi önkormányzat neve 

1 

 
                               
                               
                               

2 

 
                               
                               
                               

3 

 
                               
                               
                               

4 

 
                               
                               
                               

5 

 
                               
                               
                               

 
Kelt: ……………………………………. ,           

 a jelölt aláírása” 
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43. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„17. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 43. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Országos lista jelöltjének személyi lapja 
az országgyűlési képviselők választásán 

SZ1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA   

LISTÁN ÁLLÍTOTT KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
A jelölt 
családi neve:                                   

 
                                   

 
utóneve(i):                      

                      

a) személyi azonosítója:              
 

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

             
 

lakcíme: 

ország:                                

 
postai irányítószám:     

 

 
település + kerület:                             

 

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

                      

(a) Jelölésemet a   

  jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom. 

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

(c) Kötelezettséget vállalok az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti 
párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére. 

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

(f)  Nemzetiségi listán állított jelöltként kérem, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja a nevemet a nemzetiség nyelvén 
is tartalmazza (a nevet MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_nemzetiseginev”). 
(g)  Hozzájárulok fényképem közzétételéhez a választások hivatalos honlapján (a fényképet JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló 
formátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve: „a jelölt személyi azonosítója_foto”). 

Kelt: ……………………………………. , 
          

 

 aláírás”  
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44. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„22. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 44. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 

LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 

(1) Családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési családi és utóneve: _________________________________________________________________ 

(3) Születési helye _________________________________________________________________ 

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

(5) a) A választópolgár személyi azonosítója:  

 -       -     
 

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

             
 

 

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

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

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása” 
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45. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„34. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 45. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 

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

Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
 

 A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

Készült:  év  hó  napján  település 
 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

Ez a jegyzőkönyv 20 db listás területi részeredmény-jegyzőkönyv, a levélben leadott pártlistás szavazatok 
megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv és az egyéni választókerületek választási eredményéről szóló 106 db 
jegyzőkönyv megfelelő adatainak összesítése alapján készült. 

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

AL BL C DL EL 
     

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel, 
külképviseleten és 
levélben szavazók 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

FL IL JL 
   

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

lebélyegzett szavazólapok 
száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KL ML NL 
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B  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  C 

 
A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 

 
 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

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

 

Az 5%-os határ:  A 10%-os határ:  A 15%-os határ:  

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták: 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA LISTÁS 

SZAVAZAT 
TÖREDÉK-
SZAVAZAT 

ÖSSZES 

SZAVAZAT 

1     

....................................................................................azonosító     

2     

....................................................................................azonosító     

3     

....................................................................................azonosító     

4     

....................................................................................azonosító     

5     

....................................................................................azonosító     

6     

....................................................................................azonosító     

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták  
érvényes szavazatai összesen: 

   

   

 

Összes országos listás szavazat:  
Nemzetiségi kedvezményes kvóta:  

 

Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségi listák: 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA 
KEDVEZMÉNYES 

MANDÁTUM 

5% HATÁRT 

ELÉRTE-E 
KEDVEZMÉNYES 

KVÓTÁVAL 

CSÖKKENTETT 

SZAVAZAT 

1     

....................................................................................azonosító     

2     

....................................................................................azonosító     

3     

....................................................................................azonosító     

4     

....................................................................................azonosító     

5     

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

 

Kiosztandó listás mandátumok száma:  

 

Mandátumok kiosztása: 

 Lista neve 
(1) 

Lista neve 
(2) 

Lista neve 
(3) 

Lista neve 
(4) 

Lista neve 
(5) 

Lista neve 
(n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /93       
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F  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 
Mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  G 

 
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
az eredmény megállapításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
………………………………………………………..…… 

Nemzeti Választási Bizottság 
elnöke  

– 
 

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

elnökhelyettese  
– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

– 

 
p. h.” 
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46. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

46. melléklet a …/2018. (…….) IM rendelethez 
„35. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az időközi országgyűlési választáson 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

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

(név) 
 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselő időközi választásán 

……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében 

………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú szavazókörben 

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között. 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával: 
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően 
a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 
óráig. A szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát. 

Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de a fent megjelölt 
országgyűlési egyéni választókerületen belül tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet 
terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott, a választókerületbe tartozó 
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településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló 
kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi 
településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti 
szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik nap 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodába. 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 

 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,  

 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, 

továbbá a későbbi választásokon, népszavazásokon  

 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 

 Braille-írásos értesítőt kapjon. 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a 
választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy 
a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

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

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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47. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelethez
„36. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

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

Jegyzőkönyv a listás választás területi részeredményéről 
az országgyűlési képviselők választásán 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 
JEGYZŐKÖNYV  

A LISTÁS VÁLASZTÁS TERÜLETI RÉSZEREDMÉNYÉRŐL 
 

Megye/Főváros: 
A területi választási bizottság állítja ki 

 két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

Készült:  év  hó  napján  település 

   szám alatt, a  

Választási Bizottság hivatalos helyiségében 

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

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcímük szerinti 
szavazóköri 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

AL BL C EL 
    

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten szavazók 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

FL IL JL 
   

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

lebélyegzett szavazólapok 
száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KL ML NL 
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B  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  C 

 
A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 

 
 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

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

 
TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a részeredmény megállapításakor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv másolatának átvételekor 

 
………………………………………………………..…… 

Területi Választási Bizottság 
elnöke  

– 

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

– 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

– 

 
p. h.” 
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 15/2018. (IX. 7.) ITM rendelete
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos 
eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet K)  pont 3.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  Az  atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások 
díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 59/2011. NFM rendelet) 1.  §-a a  következő (2a) és 
(2b) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Az  Atv. 19/B.  § (2a)  bekezdésében meghatározott, az  atomenergia alkalmazása körében eljáró független 
műszaki szakértő szervezetek (a  továbbiakban: szakértő szervezetek) tevékenységre jogosító engedélye iránti 
kérelméért az  elsőfokú eljárásban szakértőnként húszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, 
függetlenül attól, hogy a kérelemben szereplő szakértők összesen hány szakterületet jelölnek meg.
(2b) Ha a szakértő szervezetek nyilvántartásba vételét követően újabb szakértőkkel bővül a szakértő szervezet, vagy 
a szervezet szakértő tagjának tevékenysége bővül új – egy vagy több – szakterülettel szakértőnként, húszezer forint 
összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

2. §  Az 59/2011. NFM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakértő szervezetek tevékenységre jogosító engedély iránti eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért 
az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.”

3. §  Az 59/2011. NFM rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szakértő szervezetek tevékenysége új szakterülettel, részszakterülettel való bővítésének engedélyezése iránti 
eljárásban hozott döntés elleni fellebbezésért az elsőfokú eljárás díjával azonos összegű díjat kell megfizetni.”

4. §  Az 59/2011. NFM rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendeletben meghatározott díjak tekintetében:]
„d) a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és 80. § (1) bekezdés f ), g) és k) pontjában foglaltakat”
[kell alkalmazni, azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, vagy a bíróság székhelye szerint illetékes 
állami adóhatóság helyett az elsőfokú eljárást lefolytató engedélyező szervet, hatóság és közigazgatási hatóság helyett 
engedélyező szervet, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.]

5. §  Az 59/2011. NFM rendelet 5. §-ában a „szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló” szövegrész helyébe a „számviteléről szóló” szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

A Kormány 1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019–2023 között történő megrendezése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a  továbbiakban: Szövetség) pályázatot nyújtson 

be a  FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának (a  továbbiakban: Sportesemény) megrendezésére 
a 2019–2023. közötti időszakra vonatkozóan;

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Sportesemény 
rendezési jogának elnyerése esetén a Sportesemény sikeres megrendezéséhez
a) 2019-ben szükséges legfeljebb 307 280 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül 

legfeljebb 22 760 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton,

b) 2020-ban szükséges legfeljebb 307 355 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül 
legfeljebb 17 099 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi 
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,

c) 2021-ben szükséges 307 431 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 
11  605 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a  2021.  évi központi 
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,

d) 2022-ben szükséges legfeljebb 307 508 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül 
legfeljebb 5 876 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a  2022.  évi 
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,

e) 2023-ban szükséges legfeljebb 307 586 eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül 
legfeljebb 217 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról a  2023.  évi 
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében, a 2020–2023. években az adott évi központi költségvetés 

tervezése során
 3.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén 

a Sportesemény sikeres megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan a Szövetséggel támogatási 
jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Szövetséget a fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési 
kötelezettség terhelje.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2019–2023. években a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2023.  évben Budapest legyen a  házigazdája az  IAAF Atlétikai Világbajnokságnak 

(a továbbiakban: Világbajnokság);
 2. egyetért azzal, hogy a  Magyar Atlétikai Szövetség (a  továbbiakban: Szövetség) a Világbajnokság megrendezésére 

irányuló pályázat során a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) együttműködjön;

 3. egyetért a Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz szükséges, a kötelezően fizetendő rendezői jogdíj 
és egyéb pályázati költség fedezetéül szolgáló legfeljebb 167 213 000 forint központi költségvetési támogatás 
biztosításával;

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az  1. és 3.  pont szerinti támogatási cél megvalósításához 167 213 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 9. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény 
Stratégia és sportesemény pályázatok jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. június 30.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban foglaltak megvalósítása 
érdekében támogatói okirat kibocsátásáról a  KKBK Nonprofit Zrt. és a  Szövetség részére az  elszámolási 
kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség, valamint 
a pályázattal kapcsolatban korábban felmerült kiadások elszámolhatóságának lehetősége rögzítésével a 4. pontban 
nyújtott forrás terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal

 6. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 
a Világbajnokság megrendezésére irányuló pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatokat hangolja össze;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 
az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  pályázat benyújtását követően készítsen előterjesztést 
a Világbajnokság megrendezésének költségei bemutatása és a szükséges költségvetési forrás biztosítása tárgyában.

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a pályázat benyújtását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

 forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 167 213 000
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -167 213 000

 forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 167 213 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 167 213 000 167 213 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések 
finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány stratégiai célja a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése nemzetgazdasági szinten, amely megvalósítása 
érdekében
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 2.  pont 
d)  alpontja szerinti, 2017.  évi forrásból fel nem használt összegnek megfelelő 9 566 517 120 forint összegű forrás 
Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
13. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TFC) javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a központi költségvetésről szóló törvények végrehajtása során a XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím 
(a  továbbiakban: TFH) eredeti költségvetési bevételi előirányzaton tervezett bevételét meghaladó, tárgyévben 
pénzforgalmilag teljesült összeggel azonos összegben a  TFC megemelésre kerüljön, és a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MTÜ) közreműködésével az  egyes kiemelt 
turisztikai fejlesztések finanszírozására – amennyiben azokra pluszforrás nem kerül biztosításra – kerüljön 
felhasználásra;

 3. a 2. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan, annak teljesítése érdekében
a) a Kvtv. 26.  § (1)  bekezdésére figyelemmel engedélyezi, hogy a  TFH törvényi költségvetési bevételi 

előirányzaton 2018. szeptember 30-ig, 2018. november 30-ig, illetve 2018. december 20-ig a pénzforgalmilag 
teljesült és az  időarányosan prognosztizált bevétel különbségének – a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, 
a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal már biztosított 895 826 000 
forintösszegnek megfelelő bevételt meghaladó – összegével a TFC megemelésre kerüljön;
Felelős: pénzügyminiszter
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2018. október 5., 2018. december 5., illetve 2018. december 28.

b) a Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv2.) 
27.  § (1)  bekezdésére figyelemmel engedélyezi, hogy a  TFH 2019.  évi költségvetési bevételi előirányzaton  
2019. július 31-ig, 2019. november 30-ig, illetve 2019. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült és 
az időarányosan prognosztizált bevétel különbségének összegével a TFC megemelésre kerüljön;
Felelős: pénzügyminiszter
 miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. augusztus 5., 2019. december 5., illetve 2019. december 30.

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2020.  évtől a  központi költségvetés tervezése során a  2.  pontban 
foglaltak szerinti döntéseket alkalmazza;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020.  évre vonatkozó központi költségvetési törvény megalkotása során, ezt követően 

folyamatos
d) felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Kvtv2. 1.  mellékletében a  TFH-ra tervezett bevételi 

előirányzat összege alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Korm. határozat 2. pont b) alpontjában 
szereplő, a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai projektjeinek finanszírozása érdekében vállalható 
kötelezettségvállalás engedélyezett összegének módosítása érdekében;
Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal
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 4. tudomásul veszi az  MTÜ 2019.  évi többletforrásigényeire vonatkozó tájékoztatást, és felhívja a  miniszterelnök 
kabinetfőnökét, hogy az  MTÜ bevonásával készítsen külön előterjesztést a  Kormány részére az  MTÜ 2019.  évi 
kiegészítő forrásigényeinek biztosítása érdekében.

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, 
valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna létrehozásának (a  továbbiakban: Beruházás) 

előkészítésével;
 2. a Beruházás előkészítése érdekében a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési 

hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a), b), d) és 
e)  pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel 
és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 274 457 250 forint forrást biztosít a  Magyarország 2018.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 
fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoport terhére azzal, hogy a  támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. december 31-ig kell 
megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a 2. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében – elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 
19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 10. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára 
–  a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 274 457 250 forint 
egyszeri átcsoportosítását, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési 
kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a Nemzeti Sportközpontok valósítsa meg;
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a  Magyar Motorsport 

Szövetség bevonásával
a) készítsen jelentést a  Kormány részére a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése 

érdekében a  2.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 30.
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b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  előkészítés 
folytatásáról a  Beruházás megvalósításának érdekében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  országképi és településképi arculat biztosítása érdekében 
mutassa be a Beruházás vázlattervét a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentéssel egy időben

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19
1 Célelőirányzatok

368573 10 Beruházás Előkészítési Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -274 457 250

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K3 Dologi kiadások 274 457 250
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

19
1 Célelőirányzatok

368573 10 Beruházás Előkészítési Alap -274 457 250
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 274 457 250

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 274 457 250 274 457 250
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Fejezeti kezelésű előirányzatok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. kiemelt célként kezeli a  vajdasági magyarság gazdasági támogatásának fenntartását és kiterjesztését 

a nagyberuházások beszállítói hálózatának támogatásával;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél maradéktalan megvalósítása 

érdekében, a  pénzügyminiszter közreműködésével gondoskodjon a  vajdasági magyar közösségek terület- 
és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1109/2016. (III. 3.) 
Korm.  határozatban kijelölt Prosperitati Alapítvány által 2018 februárjában meghirdetett nyolc pályázati felhívás 
megvalósulásának elősegítéséről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2018. évben, a támogatási igény felmerülésének ütemében
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon további 

3 000 000 000 forint forrás biztosításáról a  Prosperitati Alapítvány által 2018 februárjában meghirdetett pályázati 
felhívások, vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában történő támogatására a  Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 
13. Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MTÜ) 

által a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő átcsoportosításról, a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti 
és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozattal a  XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 12. Turisztikai célelőirányzat 
jogcímcsoport javára átcsoportosított forrásból 1 993 000 000 forint a  Magyarország turisztikai országmárka 
építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósítására kerüljön felhasználásra;

 2. egyetért azzal, hogy a  nemzeti ünnepek, valamint a  kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és 
lebonyolításának támogatásáról szóló 1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltakon túl a 2018.  évtől 
kezdődően a  nemzeti ünnepek, valamint a  kiemelt fontosságú rendezvények folyamatos, az  MTÜ útján – szükség 
esetén továbbadható támogatással – történő megvalósításával, mely feladat előkészítésére és lebonyolítására 
mindösszesen évenként – a Kormány egyedi határozatában foglalt, vagy az Országgyűlés eltérő döntése hiányában – 
legfeljebb 1 648 186 123 forint forrás biztosítható;

 3. a  Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2134/2017. 
(XII. 29.) Korm. határozat
a) 2. pontjában meghatározott feladat határidejét 2018. november 15-ében,
b) 6. pont a) alpontjában meghatározott feladat határidejét 2018. december 15-ében
állapítja meg;
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 4. a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról 
szóló 2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
a) 2. pontjában meghatározott feladat határidejét 2019. április 30-ában,
b) 7. pont a) alpontjában meghatározott feladat határidejét 2019. május 31-ében
állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  Az  Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Határozat) 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Emlékbizottság további tagjai:)
„b) az emberi erőforrások minisztere által kijelölt három vezető,”

 2.  A Határozat 4. pontja a következő f ) és g) alponttal egészül ki:
(Az Emlékbizottság további tagjai:)
„f ) a kormánypolitika társadalomelméleti hátterével, valamint a hazai és nemzetközi politikai folyamatok történeti és 
aktuálpolitikai vetületével kapcsolatos kérdéskörökben szaktanácsadási feladatot ellátó miniszterelnöki megbízott,
g) a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója.”

 3.  A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az Emlékbizottság elnöke, amennyiben valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további 
szakértőket hívhat meg. Az  Emlékbizottság elnökét és tagjait, továbbá az  eseti meghívottakat az  Emlékbizottság 
munkájában való részvételükért díjazás nem illeti meg.”

 4.  A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az  Emlékbizottság 2020. június 4. napjáig működik, működésének rendjét az  Emlékbizottság által elfogadott 
ügyrend határozza meg.”

 5.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

 1. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 189. § (1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a Kttv. 26. § (4) bekezdésre és a 189. § (4) bekezdésére, felhívja a Miniszterelnökséget vezető 
minisztert, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati 
hivatalainál foglalkoztatottakra vonatkozóan – a  fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával – az  alábbi 
tárgykörökben hajtson végre közszolgálati ellenőrzést:
a) a személyi illetmény megállapításának gyakorlata,
b) a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlata.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kormány- 
megbízottainak bevonásával

Határidő: 2018. november 15.
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 2. Az ellenőrzés
a) az 1.  pont a)  alpontjában meghatározott tárgykör esetében a  2017. október 20. napjától 2018. július 31. 

napjáig tartó időszak,
b) az 1. pont b) alpontjában meghatározott tárgykör esetében a 2017. január 1. napjától 2018. július 31. napjáig 

tartó időszak
munkáltatói intézkedéseire terjed ki.

 3. A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  ellenőrzések tapasztalatairól adjon 
tájékoztatást a Kormány számára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kormány- 
megbízottainak bevonásával

Határidő: 2018. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megnyitásához 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ 

(a továbbiakban: Sorsok Háza) valamennyi befejező munkálata elkészüljön, és 2019. december 31. napjáig a Sorsok 
Háza megkezdje működését;

 2.  egyetért azzal, hogy a Sorsok Háza az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség – Statusquo Ante (a továbbiakban: 
EMIH) tulajdonába kerüljön, továbbá hogy a  Sorsok Háza működtetője és üzemeltetője a  tulajdonos EMIH vagy 
a tulajdonos EMIH mint fenntartó által létrehozott muzeális intézmény legyen;

 3. a fentiek alapján az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, valamint 36.  § 
(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület 38818/47 helyrajzi számú 
műemlék ingatlan, valamint a  Sorsok Háza teljes megvalósítása kapcsán a  Magyar Állam tulajdonába került 
ingóságok, illetve az 5. és 6. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának eredményeképpen a Magyar Állam 
tulajdonába kerülő ingóságok ingyenesen az EMIH tulajdonába kerüljenek az 1. pontban foglaltak szerinti kulturális 
és oktatási tevékenységeinek ellátása céljából, azzal, hogy a tulajdonba adást a 6. pont szerinti befejező munkák és 
beszerzési feladatok teljesítését követően kell végrehajtani;

 4. egyetért azzal, hogy a  Sorsok Háza intézményének, állandó és időszakos kiállításainak történeti, kulturális és 
múzeumfejlesztési, valamint működtetési szakmai alapelveit (a  továbbiakban: tartalomfejlesztési és fenntartói 
szakmai koncepció) a  Kormány az  EMIH-hel és a  Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvánnyal (a továbbiakban: Közalapítvány) együttműködve határozza és valósítsa meg;

 5. felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy 
a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, az EMIH-hel és a Közalapítvánnyal együttműködve gondoskodjon a Sorsok Háza 
megnyitásához, illetve a 4. pont alapján meghatározott kiállítási és tartalomfejlesztési koncepció megvalósításához 
és kivitelezéséhez szükséges, 6.  pont szerinti befejező munkálatok – többek között kiállítási tervezés, a  kiállítási 
eszközök beszerzése és a kiállítás kivitelezése – elvégzéséről;

Felelős: a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
 a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2019. december 31.

 6. egyetért azzal, hogy a  tervezési, kiállítástervezési, múzeumtechnológiai, illetve a még szükséges egyéb beszerzési 
és kivitelezési feladatok tekintetében az  építtetői-megrendelői feladatokat az  MNV Zrt. lássa el, azzal, hogy  
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az  MNV Zrt. e  feladatok tekintetében ellátott valamennyi tevékenysége vonatkozásában biztosítani kell 
a  beruházással kapcsolatban a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat 7.  pontjában foglaltak 
érvényesülését;

Felelős: a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
 a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  folyamatos

 7. felhívja a  pénzügyminisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2019. évtől kezdődően 
gondoskodjanak a  Sorsok Háza fenntartása, működtetése és üzemeltetése érdekében az  EMIH részére a  központi 
költségvetés terhére éves támogatás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  folyamatos

 8. a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 
hogy az  MNV Zrt. útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a  továbbiakban: szerződés) az  EMIH-hel 
megkötésre kerüljön, azzal, hogy a szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazza az alábbiakat:
a) az ingatlanok tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét,
b) az EMIH vállalja, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § 

(4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget,

c) amennyiben az  EMIH a  b)  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  a)  alpont szerinti 
bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának 
kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

d) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  EMIH a  jelen határozatban és a  szerződésben 
az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles használni és hasznosítani,

e) ha az EMIH a d) alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV Zrt. 
az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az egyházi jogi személy a nemteljesítési 
kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek megfizetni;
Felelős: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a kivitelezési munkák befejezését követő 60 napon belül

 9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 5. pontban meghatározott feladatok megvalósulása érdekében 
300 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 5. pontban meghatározott feladatok megvalósulása érdekében 
1 700 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló  
2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő:  2019. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról

A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Határtalanul! program megvalósításához szükséges 
1 960 570 000 forint egyszeri támogatás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok 
támogatása jogcímcsoport, 3. Határtalanul! program támogatása jogcím javára, továbbá 9 000 000 forint egyszeri 
támogatás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló  
1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány visszavonja a  Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 
1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli az Egyezmény szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 110/2018. (IX. 7.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös 
vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között, a  kölcsönös 

vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
módosításának létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás módosításának létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 5.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás módosításának 
létrehozását követően a Megállapodás módosított szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló 
határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 111/2018. (IX. 7.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi CLV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Bodnár Bencét, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát,
Darabos Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatóját,
Gerendás Jánost, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját,
Juhász Anikót, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát,
dr. Mernyei Ákos Pétert, a Miniszterelnökség államtitkárának kabinetfőnökét,
Németh László Tivadart, az Ipartestületek Országos Szövetsége elnökét,
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezető egyetemi tanárát,
dr. Solymár Károly Balázst, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát,
dr. Sölch Gellért Boldizsárt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárát,
dr. Szabó Tamás Attilát, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezető-helyettesét és
dr. Szecskó Józsefet, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát

– a 2018. augusztus 1-jétől 2021. július 31-éig terjedő időtartamra –

az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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