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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelete

a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitûzött választása,

valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása eljárási határidõinek

és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

1. A választójogosultság nyilvántartása

1. § (1) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19.

között kell megküldeni a választópolgároknak [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)

14. § (1) bekezdés].

(2) A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].

(3) A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól

augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].

(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet

kérni, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást

legkésõbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 104. § (4) bekezdés].

(5) A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. §

(3) bekezdés].

2. A választási szervek

2. § (1) A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság

választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejûleg 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani [Ve. 23. §

(2) bekezdés és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2010. évi LX. törvény 11. §].

(2) Az Országos Választási Bizottság választott tagjait legkésõbb 2010. augusztus 22-én meg kell választani [Ve. 23. §

(6) bekezdés].

(3) A választási bizottságok megbízott tagjait legkésõbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 25. §

(2) bekezdés].

(4) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban elõírt munkavégzési kötelezettség alól,

és erre az idõre átlagbér illeti meg õket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megilletõ bér

megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett mûködõ választási irodától,

a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].

3. A választási kampány

3. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok

családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos

feltételek mellett 2010. szeptember 13-át követõen adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].

(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére

2010. szeptember 13-át követõen adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].
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(3) A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás

arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölõ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését

[Ve. 106. § (1) bekezdés].

(4) Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók 2010. október 2-án közreadják annak a nyolc jelölõ szervezetnek

a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselõ- és polgármesterjelöltet állították

[Ve. 106. § (2) bekezdés].

(5) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].

(6) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].

(7) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni.

Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. október 6-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].

(8) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. §

(6) bekezdés].

4. A jelölés

4. § (1) Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].

(2) A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. §

(1) bekezdés].

(3) A megyei listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 52. §

(1) bekezdés és 107. § (1) bekezdés].

(4) A kompenzációs listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet

bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].

(5) A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg

kell semmisítenie. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig kell átadni a választási

bizottságnak [Ve. 60. §].

(6) A fõvárosi listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni

[Ve. 107. § (2) bekezdés].

(7) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2010. szeptember 7-én

16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].

(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án

megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].

5. A szavazatok összesítése

5. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti

a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].

(2) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig

megtekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].

(3) Ha Budapesten a jelölt fõvárosi kerületi kompenzációs listáról és fõvárosi területi listáról egyaránt mandátumot szerez,

úgy legkésõbb 2010. november 2-ig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el [a helyi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pontja].

(4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megõrizni. 2011. január 1. után a választási

iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].

(5) A jegyzõkönyveket 2011. január 1. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

6. A választás kitûzése

6. § A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását 2010. augusztus 9-ig kell kitûzni [Ve. 115/C. §].

21990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám



7. A választási szervek

7. § (1) A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölõ szervezetek legkésõbb 2010. szeptember 17-én

16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

(2) A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban elõírt munkavégzési kötelezettség alól,

és erre az idõre átlagbér illeti meg õket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megilletõ bér

megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett mûködõ választási irodától,

a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától [Ve. 21. § (4) bekezdés].

8. A választási kampány

8. § (1) A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].

(2) Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].

(3) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2010. november 2-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. §

(6) bekezdés].

9. A jelölés

9. § A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. §

(1) bekezdés].

10. A szavazatok összesítése

10. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti

a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].

(2) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig

megtekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].

(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megõrizni. 2011. január 1. után a választási

iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].

(4) A jegyzõkönyveket 2011. január 1. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. január 31-én hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelete

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk

és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)–f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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ELSÕ RÉSZ
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

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

a választási iroda vezetõje felelõs.

2. § A választási irodák

a) ellátják a választás elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot mûködtetnek,

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre elõkészítik a választási bizottságok hatáskörébe

tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkezõ

szervekhez,

d) biztosítják a választási bizottságok mûködésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

f) gondoskodnak a választási iratok kezelésérõl, biztonságos õrzésérõl, megsemmisítésérõl,

g) a választási infrastruktúra mûködésének összehangolása és a választás informatikai lebonyolításában résztvevõk

felkészítése céljából ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva

mûködtetik a választás lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, szükség esetén vezetõi

ügyeletet tartanak, és

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének

megállapításához.

3. § (1) A választás informatikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) mûködteti. Az informatikai rendszer

a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógépes

munkaállomásokra épül.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni

a) a szavazókörök kialakításához és aktualizálásához, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése szerinti, a települési szintû lakcímmel rendelkezõ választópolgárok

szavazására szolgáló szavazókör (a továbbiakban: kijelölt szavazókör) kijelöléséhez, jelentéséhez,

b) a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez szükséges adatoknak a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI)

részére történõ biztosításához,

c) a névjegyzék összeállításához,

d) a névjegyzék továbbvezetéséhez, a névjegyzék közszemlére, valamint szavazókörbe kerülõ példányának

elkészítéséhez,

e) a választójogosultság megállapításához és ellenõrzéséhez,

f) a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez,

g) a választópolgárnak a névjegyzék elkészítése után bekövetkezett lakcímváltoztatásával kapcsolatos feladatok

teljesítéséhez,

h) az igazolás kiadásához,

i) a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt választópolgárok nyilvántartása (T jegyzék), valamint

a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok nyilvántartása (F jegyzék) vezetéséhez, és

a szavazókörbe kerülõ F jegyzék elõállításához,

j) a jelölõ szervezetek, listák és jelöltek adatainak nyilvántartásához,

k) az ajánlószelvények ellenõrzéséhez,

l) a szavazólapok adattartalmának nyomdai adatátadásához,

m) az adatlapok elõállításához,

n) a szavazókörbe kerülõ névjegyzék kinyomtatásának és hitelesítésének jelentéséhez,

o) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,
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p) az adatlapok és a jegyzõkönyvek rögzítéséhez és ellenõrzéséhez,

q) a választás elõzetes tájékoztató adatait tartalmazó, országosan összesített tájékoztató adatok elõállításához,

r) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatainak ellenõrzéséhez, és az ehhez szükséges,

a szavazókörbe igazolást kérõ, a névjegyzékbe a szavazás napjáig fel nem vett választópolgárok adatait

tartalmazó lista elõállításához.

4. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma,

b) a szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma,

c) a választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor,

d) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,

e) a megválasztott polgármesterek neve és jelölõ szervezete településenként,

f) a megyei közgyûlésekben az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma megyénként,

g) a megyei jogú városokban az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma megyei jogú

városonként,

h) a fõvárosi közgyûlésben az egyes jelölõ szervezetek által szerzett mandátumok száma,

i) a megválasztott fõpolgármester neve és jelölõ szervezete.

II. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

5. § (1) Minden településen önálló HVI mûködik. Körjegyzõséghez tartozó településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

(2) Az okmányirodával rendelkezõ HVI a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetõje által kiadott vészhelyzeti

forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendõket.

(3) Az okmányirodával rendelkezõ HVI vezetõje a választási feladatok határidõre történõ és biztonságos végrehajtásának

biztosítása érdekében megteszi az okmányiroda nyitvatartási rendjének rendkívüli módosításához szükséges

intézkedéseket.

1. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

6. § (1) A HVI

a) az értesítõ megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékbe való felvételükrõl, valamint

a szavazás idõpontjáról és helyérõl,

b) a közszemlére tétel érdekében gondoskodik a névjegyzék egy példányban történõ kinyomtatásáról, mely nem

tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját,

c) a névjegyzék közszemlére tételének idõpontjáról és helyérõl közleményt ad ki, és közszemlére teszi

a névjegyzéket,

d) közleményt ad ki a szavazás helyérõl és idejérõl, a szavazás módjáról,

e) a helyben szokásos módon közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) és a helyi

választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak és a HVI vezetõjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali

helyiségének címét,

f) az értesítõvel együtt megküldi a választópolgárok részére a jelölési fajtánként eltérõ színnel megjelölt

ajánlószelvényeket,

g) a közszemlére tett névjegyzék adatai alapján közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy

egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

h) átveszi a jelölõ szervezet, a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi jelölt és

a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást ad

ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját,

i) a jelölõ szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

j) ellátja a jelölõ szervezetek, a jelöltek és a kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

k) a jelölõ szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével,

és haladéktalanul továbbítja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) részére,
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l) a HVB döntésének elõkészítése érdekében segítséget nyújt a HVB-nek az ajánlószelvények ellenõrzéséhez;

az ellenõrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok

nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

la) az ajánlószelvény eredeti-e,

lb) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

lc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ld) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

le) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott,

lf) a polgár választójogosult-e,

lg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, vagy egy jelöltet többször,

m) a többszörös ajánlások kiszûrése érdekében a jelölt bejelentésekor [h) pont] benyújtott valamennyi

ajánlószelvény ellenõrzését elvégzi, az ellenõrzés eredményérõl jelentést készít a HVB részére,

n) a HVB-nek a jelölõ szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) és a bíróság jogerõs

döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

o) elõkészíti a kompenzációs listák sorszámának kisorsolását,

p) vezeti a mozgóurnát kérõk nyilvántartását, és megszervezi a mozgásukban korlátozott választópolgárok

mozgóurnás szavazását,

q) a TVI által megjelölt helyen és idõben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl, az ezekkel kapcsolatos

ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ nyomtatványok elõállításáról,

r) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenõrzi,

elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat és gondoskodik a szavazás napjáig történõ

megõrzésükrõl,

s) a szavazást megelõzõ napon elõkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB-k elnökei vagy

helyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzõt és egyéb

kellékeket,

t) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és – lehetõség

szerint – akadálymentesítését, valamint

u) tájékoztatja az SZSZB-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról.

(2) A HVI vezetõje

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselõ-testülete

megválasztható tagjainak számát, a 10 000-nél több lakosú településen és a fõvárosi kerületben az egyéni

választókerületek számát, sorszámát és területét,

b) ellenõrzi a kijelölt szavazókör címét a központi körzetesítõ rendszerben,

c) a választás kitûzéséig a szavazóköri beosztást érintõ változás esetén megfelelõen módosítja a szavazóköri

beosztást, és gondoskodik a változásoknak a központi szavazóköri nyilvántartáson történõ átvezetésérõl,

d) legkésõbb a választás kitûzését követõ 5. napon – helyben szokásos módon – közzéteszi a kijelölt szavazókör

kijelölésérõl szóló döntését,

e) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,

f) gondoskodik az értesítõk elkészítésérõl és borítékolásáról,

g) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a közszemlére tett névjegyzék másolatát átadja az arra jogosult

igénylõnek,

h) a névjegyzék összeállításától a szavazást megelõzõ második napon 16 óráig gondoskodik

a választójogosultságban, a személyi adatokban és a lakcímekben bekövetkezett változások átvezetésérõl

a névjegyzéken, tájékoztatja a választópolgárt a névjegyzékbe való felvételrõl és az abból való törlésrõl,

i) kérelemre kiadja az igazolást, egyidejûleg törli a választópolgárt a névjegyzékbõl, és felveszi a T jegyzékre,

j) az igazolással rendelkezõ választópolgárt felveszi a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókör

névjegyzékére és F jegyzékére, valamint bevonja az igazolást,

k) elõkészíti a HVB és szükség esetén az SZSZB-k tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükrõl,

l) fogadja a HVB-be és az SZSZB-kbe megbízott tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükrõl,

m) elõterjeszti a HVB részére a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét

annak adattartalmának jóváhagyása céljából,
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n) a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához a jegyzõkönyvvezetõk számára azonosító

jelszavakat ad ki,

o) megszervezi az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek feldolgozását és továbbítását,

p) gondoskodik a névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülõ példányának, valamint a segédlistának a szavazást

megelõzõ második nap 16 órát követõen történõ kinyomtatásáról,

q) a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti,

r) a névjegyzék hitelesítésének megtörténtérõl haladéktalanul értesíti az OVI vezetõjét,

2. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

7. § (1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezelésérõl, az F jegyzék, a visszautasítottak jegyzékének és

a mozgóurnát kérõk nyilvántartásának vezetésérõl,

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

választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI

vezetõjéhez,

e) a szavazás befejezését követõen felvezeti a névjegyzékre a zárásig igazolás alapján felvettek, valamint

a névjegyzéken a záráskor szereplõ választópolgárok számát, valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti

a névjegyzéket,

f) teljes körûen kitölti és – a HVI vezetõjének utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok

szállításával – azonnal továbbítja az adatlapokat vagy azok adattartalmát a HVI-hez,

g) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyvek kiállításában,

h) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított

jegyzõkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak elõállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére

történõ átadásában,

i) közremûködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzõkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI

hivatali helyiségébe történõ szállításában.

(2) A HVI

a) biztosítja az SZSZB-k mûködésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) gondoskodik a leadott ajánlószelvények és a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai

nyilvántartás megsemmisítésérõl,

c) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökbõl érkezett

napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket,

d) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat;

amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer hibát jelzett, a HVI

vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javításáról és ezt követõ rögzítésérõl; a javítást a HVI az adatlapot kiállító

jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi,

e) fogadja a szavazóurnákat és a választási iratokat,

f) a szavazóköri jegyzõkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenõrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli

teendõket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzõkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy

hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzõkönyv javítását követõen intézkedik

az adatok informatikai rendszerbeli korrekciójáról is, valamint

g) az F jegyzéket ellenõrzi, és elvégzi az adatbeviteli teendõket.

3. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

8. § A HVI

a) gondoskodik az SZSZB-ktõl átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a HVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni

választókerületi szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményérõl

jelentést tesz a HVB-nek,
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c) a megyei vagy fõvárosi listás és fõpolgármesteri szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI vezetõje által

meghatározott rend szerint, legkésõbb a szavazást követõ nap 14.00 óráig továbbítja a TVI-hez,

d) a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd

azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása

után irattározza,

e) ellenõrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti

a TVI-nek,

f) az F és a T jegyzéket az informatikai rendszerbõl kinyomtatja és a választási iratok között megõrzi,

g) elõkészíti a megbízólevelek átadását,

h) a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követõ 90. napig megõrzi; a szavazást követõ 90. nap,

illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után a választási

iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – megsemmisíti, valamint

i) a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzõkönyvek 1. példányait továbbítja a TVI-hez.

III. FEJEZET

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. § Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) a TVI vezetõje által kiadott

vészhelyzeti forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendõket.

IV. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. § (1) A TVI vezetõje

a) ellenõrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) oktatást szervez,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó

adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének

közremûködésével látja el.

4. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

11. § (1) A TVI

a) a közszemlére tett névjegyzékek adatai alapján közzéteszi a megyei lista vagy a fõpolgármester-jelölt állításához

szükséges ajánlások számát,

b) átveszi a jelölõ szervezet, a megyei lista vagy a fõvárosi lista és a fõpolgármester-jelölt bejelentését tartalmazó

nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és

az átvétel idõpontját,

c) a jelölõ szervezet, a lista és a jelölt bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) a jelölõ szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével

és haladéktalanul továbbítja az OVI részére,

e) ellátja a jelölõ szervezetek, a megyei listák vagy a fõvárosi listák és a fõpolgármester-jelöltek nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat,

f) a TVB döntésének elõkészítése érdekében segítséget nyújt a TVB-nek az ajánlószelvények ellenõrzéséhez;

az ellenõrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok

nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

fa) az ajánlószelvény eredeti-e,

fb) az ajánlószelvény teljes körûen ki van-e töltve,

fc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

fd) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,
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fe) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol listát vagy fõpolgármester-jelöltet

ajánlott,

ff) a polgár választójogosult-e,

fg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több listát vagy fõpolgármester-jelöltet is, vagy egy listát vagy

fõpolgármester-jelöltet többször,

g) a többszörös ajánlások kiszûrése érdekében a lista vagy fõpolgármester-jelölt bejelentésekor [b) pont] benyújtott

valamennyi ajánlószelvény ellenõrzését elvégzi, az ellenõrzés eredményérõl jelentést készít a TVB részére,

h) a TVB-nek a jelölõ szervezet, a jelölt, a megyei vagy a fõvárosi lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését,

a jogorvoslat benyújtását, valamint az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) és a bíróság jogerõs

döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI vezetõjének nevét, valamint

a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét,

j) elõkészíti a megyei vagy fõvárosi listák sorsolását.

(2) A TVI vezetõje

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a megyei vagy a fõvárosi közgyûlés megválasztható

tagjainak számát,

b) elõterjeszti a TVB részére a megyei vagy a fõvárosi listás szavazólap és a fõpolgármester-választás szavazólapjának

tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

c) dönt arról, hogy a megye vagy a fõváros szavazólapjainak elõállításáról saját hatáskörben gondoskodik-e, ha igen,

gondoskodik a szavazólapok elkészítésérõl,

d) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi

készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és átvételének rendjét, gondoskodik az átvett központi

nyomtatványok ellenõrzésérõl, a szállítmányoknak, azok átvételének a választási logisztikai (VLOG) rendszerben

való elszámolásáról,

e) elkészíti a vészhelyzeti forgatókönyvet,

f) kiadja a szavazóköri jegyzõkönyvek és az eredményjegyzõkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását,

g) szükség szerint elõkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a TVB-be megbízott tagok

bejelentését, gondoskodik a TVB tagjainak eskütételérõl.

5. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítõ

funkcióinak használatát,

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

errõl tájékoztatja az OVI vezetõjét, valamint

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

6. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

13. § A TVI

a) átveszi a szavazóköri, valamint az eredményt megállapító jegyzõkönyveket,

b) a TVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a megyei vagy a fõvárosi listás és

a fõpolgármester-választás szavazóköri jegyzõkönyveinek és a számítógépes adatok azonosságát és annak

eredményérõl jelentést tesz a TVB-nek,

c) elõkészíti a megyei vagy a fõvárosi közgyûlés tagjai megbízóleveleinek és a fõpolgármester megbízólevelének

átadását,

d) fogadja és ellenõrzi a többször vagy jogosulatlanul szavazókról szóló jelentést a HVI-tõl és továbbítja az OVI felé,

e) továbbítja az OVI részére a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzõkönyvek 1. példányát.
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V. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

14. § (1) A KEKKH

a) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a termékek,

szolgáltatások beszerzésérõl,

b) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

c) gondoskodik a választás központi logisztikai rendszerének kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

d) gondoskodik a választás pénzügyi rendszerének kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

e) gondoskodik a választási ügyviteli rendszer kialakításáról és biztonságos mûködtetésérõl,

f) biztosítja a HVI vezetõje részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkezõ

nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez, a névjegyzék

továbbvezetéséhez,

g) önállóan vagy a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének közremûködésével gondoskodik

a névjegyzék és az értesítõk elkészítésérõl és borítékolásáról a HVI-tõl kapott megbízás alapján.

(2) Az OVI a KEKKH közremûködésével mûködteti az Országos Választási Központot.

7. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

15. § (1) Az OVI a KEKKH közremûködésével

a) biztosítja a HVI-k részére a névjegyzékek, az értesítõk és az ajánlószelvények elkészítéséhez szükséges adatokat,

nyomtatványokat,

b) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához

szükséges azonosító kódrendszereket,

c) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,

d) gondoskodik a szavazólapok elõállításáról és szállításáról, kivéve, ha a TVI vezetõje a szavazólapok területi szintû

elõállításáról döntött,

e) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi nyomtatványok elõállításáról és szállításáról.

(2) Az OVI

a) fogadja az OVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik az OVB tagjainak eskütételérõl, a Magyar

Közlönyben közzéteszi az OVB tagjainak és az OVI vezetõjének nevét, valamint az OVB és az OVI hivatali

helyiségének címét,

b) honlapján közzéteszi a kijelölt szavazókörök címét,

c) átveszi a jelölõ szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást

ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben

regisztrálja,

d) ellátja a jelölõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) az OVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) irányítja a központilag elõállított szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

a nyomdai adatátadás folyamatát.

(3) Az OVI vezetõje meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák idõpontjait, feladatait, résztvevõit.

8. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

16. § Az OVI

a) fogadja és összesíti a napközbeni részvételi jelentések adatait, ezeket nyilvánosságra hozza, mûködteti

a választási információs rendszert,

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.
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9. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

17. § (1) Az OVI a KEKKH útján mûködteti a visszaélések valószínûségét jelzõ rendszert.

(2) Az OVI

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a jegyzõkönyvek 1. számú példányát,

c) adatokat szolgáltat az OVB részére a választás országosan összesített eredményének megállapítása és közzététele

céljából,

d) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével) a szavazást követõ 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat

esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után megsemmisíti, és

e) a jegyzõkönyvek 1. példányát a szavazást követõ 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot

meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása után átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(3) Az OVI vezetõje utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer

mûködtetésének befejezésére.

MÁSODIK RÉSZ
A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

10. Általános rendelkezések

18. § (1) A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdésének és a 3. §

(2) bekezdése a), e), f), j) és l)–q) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni a kisebbségi választói jegyzéken szereplõ választópolgárok számának

jelentéséhez.

VI. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

19. § A HVI ellátja az 5. §-ban foglalt feladatokat.

11. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

20. § (1) A HVI

a) ellátja a 6. § (1) bekezdés a), d), e), j), n) és p)–u) pontjában foglalt feladatokat,

b) a választás kitûzésének tényét rögzíti az informatikai rendszerben,

c) átveszi a jelölõ szervezet, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl

igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai

rendszerben regisztrálja,

d) kezdeményezi a jelöltek szavazólapon elfoglalt helye sorrendjének kisorsolását,

e) elõterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából.

(2) A HVI vezetõje

a) ellátja a 6. § (2) bekezdés c), e), f), h), és o) pontjában foglalt feladatokat,

b) jelenti az OVI-nak, ha a kisebbségi választói jegyzékben lévõ választópolgárok száma a kisebbségi választói

jegyzékbe vétel határidejének elteltét követõen 30 fõ alá csökken,

c) szükség esetén elõkészíti az SZSZB tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükrõl,

d) megkeresés alapján tájékoztatja a másik település helyi választási bizottságát, hogy a jelöltként ott bejelentett

személy szerepel-e a kisebbségi választói jegyzékben,

e) fogadja a HVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükrõl,

f) elõterjeszti a HVB részére a szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

g) elkészíti a kisebbségi választói jegyzék szavazóhelyiségbe kerülõ példányát a szavazást megelõzõ második nap

16 órát követõen,
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h) a kisebbségi választói jegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti; a kisebbségi választói

jegyzéken szereplõ választópolgárok számáról a szavazást megelõzõ második napon zárójelentést küld

az OVI-nak.

12. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

21. § (1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ

a) ellátja a 7. § (1) bekezdés a), c), d), g) és i) pontjában foglalt feladatokat,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a kisebbségi választói jegyzék, a visszautasítottak jegyzékének és

a mozgóurnát kérõk nyilvántartásának kezelésérõl.

(2) A HVI ellátja a 7. § (2) bekezdés a), c), e) és f) pontjában foglalt feladatokat.

13. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

22. § A HVI

a) ellátja a 8. § a), d) és g)–i) pontjában foglalt feladatokat,

b) a HVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a szavazóköri jegyzõkönyv és a számítógépes adatok

azonosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz a HVB-nek.

VII. FEJEZET

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

23. § Az OEVI ellátja a 9. §-ban foglalt feladatokat.

VIII. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

24. § A TVI vezetõje ellátja a 10. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt, a TVI ellátja a 10. § (2) bekezdésében foglalt

feladatokat.

14. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

25. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölõ szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésrõl igazolást

ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben

regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) a TVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

az OVB és a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

(2) A TVI vezetõje ellátja a 11. § (2) bekezdés c)–f) pontjában foglalt feladatokat.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

26. § A TVI ellátja a 12. §-ban foglalt feladatokat.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

27. § A TVI ellátja a 13. § a) és e) pontjában foglalt feladatokat.

IX. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

28. § A KEKKH ellátja a 14. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglalt feladatokat.
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17. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelõzõen

29. § (1) Az OVI a KEKKH közremûködésével

a) ellátja a 15. § (1) bekezdés b)–e) pontjában foglalt feladatokat,

b) biztosítja a HVI-k részére a kisebbségi választói jegyzék és az értesítõk elkészítéséhez szükséges adatokat,

nyomtatványokat.

(2) Az OVI

a) ellátja a 15. § (2) bekezdés c)–e) pontjában foglalt feladatokat,

b) a kitûzött választásokkal kapcsolatos információkat nyilvánosságra hozza.

(3) Az OVI vezetõje ellátja a 15. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat.

18. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

30. § Az OVI ellátja a 16. §-ban foglalt feladatokat.

19. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

31. § (1) Az OVI ellátja a 17. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat.

(2) Az OVI vezetõje ellátja a 17. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat.

HARMADIK RÉSZ
A TERÜLETI ÉS AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

32. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdésének és

(2) bekezdése j) és p) pontjának rendelkezéseit alkalmazni kell.

X. FEJEZET

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

20. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napja elõtt

33. § (1) A HVI

a) szükség szerint elõkészíti a HVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

b) a TVI által megjelölt helyen és idõben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl, az ezekkel kapcsolatos

ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ nyomtatványok elõállításáról,

c) tájékoztatja a HVB-t a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkezõ változásokról,

d) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és lehetõség szerint

azok akadálymentesítését.

(2) A HVI vezetõje

a) megszervezi a szállítóborítékok továbbítását, figyelemmel a TVI vezetõjének rendelkezésére,

b) közremûködik az elektori jegyzék összeállításában.

21. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

34. § (1) A HVI

a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû berendezésében,

b) biztosítja a HVB mûködésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

c) gondoskodik a szállítóborítékok továbbításáról.

(2) A HVI vezetõje vagy a megbízásából eljáró HVI-tag jegyzõkönyvvezetõként közremûködik a HVB munkájában.
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XI. FEJEZET

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

22. A területi választási iroda feladatai a szavazás napja elõtt

35. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, területi lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek, területi listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) szükség szerint elõkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

d) elõkészíti a területi listák sorsolását,

e) a TVB-nek a jelölõ szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint

az OVB és a bíróság jogerõs döntését az informatikai rendszerben regisztrálja.

(2) A TVI vezetõje

a) elõterjeszti a TVB részére a területi listás szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

b) gondoskodik a területi listás szavazólapok elkészítésérõl,

c) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi

készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és átvételének rendjét,

d) kiadja a szállítóborítékok továbbításának végrehajtási szabályairól szóló utasítását.

23. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követõen

36. § A TVI

a) az OVI vezetõjének utasítása szerint az informatikai rendszerben elvégzi az elõírt adatfeldolgozási feladatokat,

b) átveszi a szállítóborítékokat,

c) továbbítja az OVI részére a területi listás eredményt megállapító jegyzõkönyveket, valamint az országos listás

választás területi szintû eredményét megállapító jegyzõkönyveket,

d) elõkészíti a területi kisebbségi önkormányzati képviselõk megbízóleveleinek átadását.

XII. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

37. § Az OVI feladatainak végrehajtása érdekében a KEKKH üzemelteti a választási informatikai központot.

24. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napja elõtt

38. § Az OVI

a) átveszi a jelölõ szervezet, országos lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit,

a bejelentésrõl igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel idõpontját, a bejelentést

az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölõ szervezetek, országos listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) a KEKKH közremûködésével gondoskodik az országos listás szavazólapok elõállításáról és szállításáról.

25. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követõen

39. § Az OVI

a) fogadja a területi listás eredményt megállapító jegyzõkönyveket, valamint az országos listás választás területi

szintû eredményét megállapító jegyzõkönyveket,

b) gondoskodik az országos választási eredmények közzétételérõl,

c) elõkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

d) a jegyzõkönyveket átadja a levéltárnak.
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NEGYEDIK RÉSZ
IDÕKÖZI VÁLASZTÁSOK

26. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek idõközi választása

40. § (1) Idõközi választáson nem kell alkalmazni

a) a 2. § g)–i) pontját, a 3. §-t és a 4. §-t,

b) az 5. § (2) bekezdését,

c) a 6. § (1) bekezdésének i), k), n), p) és r) pontját, a 6. § (2) bekezdésének b), n), o) és r) pontját,

d) a 7. § (1) bekezdésének c) és f) pontját, a 7. § (2) bekezdésének c) és d) pontját, f) és g) pontjának az adatbevitellel

kapcsolatos részét,

e) a 8. § b), e) és f) pontját,

f) a 9. §-t,

g) a 10. § (1) bekezdésének c) pontját és a 10. § (2) bekezdését,

h) a 11. § (1) bekezdésének c), d) és h) pontját, a 11. § (2) bekezdésének c)–e) pontját,

i) a 12. §-t,

j) a 13. § b) és d) pontját,

k) a 14. § (1) bekezdésének a)–e) pontját és a 14. § (2) bekezdését,

l) a 15. § (1) bekezdésének b)–e) pontját, a 15. § (2) és (3) bekezdését,

m) a 16. §-t,

n) a 17. § (1) bekezdését, a 17. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontját, a 17. § (3) bekezdését.

(2) Az idõközi fõpolgármester-választáson a TVI vezetõje dönt a napközbeni jelentések rendszerének használatáról, annak

gyakoriságáról és módjáról, a részvételi adatokat nyilvánosságra hozza.

(3) A szavazólapok elõállításáról a HVI vezetõje, idõközi fõpolgármester-választáson és megyei vagy fõvárosi közgyûlési

választáson a TVI vezetõje gondoskodik.

(4) A HVI vezetõje az idõközi választás kitûzésérõl, a TVI vezetõje az idõközi fõpolgármester-választás és megyei vagy

fõvárosi közgyûlési választás kitûzésérõl, valamint a választás eredményérõl haladéktalanul tájékoztatja az OVI

vezetõjét.

27. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk idõközi választása

41. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselõk idõközi választásán a HARMADIK RÉSZ rendelkezéseit

kell alkalmazni.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § A választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és mintáit e rendelet 1. melléklete állapítja meg.

43. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi

önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet az 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok tagjainak

választásán használandó nyomtatványok

A B C D

1 Nyomtatvány megnevezése
Sor-

száma
Helyi

elõállítású
Központi

elõállítású

2 Névjegyzék (közszemlére, szavazókörbe) 1 X

3 Értesítõ 2 X

4 Igazolás a tartózkodási helyen történõ szavazáshoz 3 X

5 Jegyzék a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárokról (F)

4 X

6 Jelölõ szervezet bejelentése (P) 5 X

7 Polgármesterjelölt, egyéni képviselõjelölt bejelentése (E) 6 X

8 Lista bejelentése (L) 7 X

9 Listán állított jelölt személyi lapja (SZ) 8 X

10 Ajánlószelvények 9 X

11 Átvételi elismervény (HVI-SZSZB) 10 X

12 Ellenõrzõ lap 11 X

13 Nyilvántartás a mozgóurnát kérõkrõl 12 X

14 Visszautasítottak jegyzéke 13 X

15 Számlálólap a napközbeni jelentéshez 14 X

16 Jegyzõkönyv minta a szavazás közben elõfordult rendkívüli
eseményekrõl, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend
fenntartása érdekében tett intézkedésérõl

15 X

17 Átvételi elismervény (SZSZB-HVI) 16 X

18 Adatlap a polgármester-választás szavazóköri eredményérõl 17 X

19 Adatlap a fõpolgármester-választás szavazóköri eredményérõl 18 X

20 Adatlap a megyei listás választás szavazóköri eredményérõl 19 X

21 Adatlap a fõvárosi listás választás szavazóköri eredményérõl 20 X

22 Polgármester- és egyéni listás képviselõ-választás szavazóköri
jegyzõkönyve

21 X

23 Polgármester- és egyéni választókerületi képviselõ-választás
szavazóköri jegyzõkönyve

22 X
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24 Fõpolgármester és fõvárosi közgyûlés tagjai választásának
szavazóköri jegyzõkönyve

23 X

25 Megyei közgyûlés tagjai választásának szavazóköri jegyzõkönyve 24 X

26 Jegyzõkönyv a polgármester-választás eredményérõl 25 X

27 Jegyzõkönyv az egyéni listás képviselõ-választás eredményérõl 26 X

28 Jegyzõkönyv az egyéni választókerületi képviselõ-választás
eredményérõl

27 X

29 Jegyzõkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 28 X

30 Jegyzõkönyv a fõpolgármester-választás eredményérõl 29 X

31 jegyzõkönyv a fõvárosi közgyûlés tagjai választásának eredményérõl 30 X

32 jegyzõkönyv a megyei közgyûlés tagjai választásának eredményérõl 31 X

33 Értesítõ a kisebbségi választói jegyzékbe történõ felvételrõl 32 X

34 Kisebbségi jelölõ szervezet bejelentése (PK) 33 X

35 Kisebbségi képviselõjelölt bejelentése (EK) 34 X

36 Kisebbségi lista bejelentése (LK) 35 X

37 Kisebbségi listán állított jelölt személyi lapja (SZK) 36 X

38 Települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásának
szavazóköri jegyzõkönyve

37 X

39 Jegyzõkönyv a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásának eredményérõl

38 X

40 Jegyzõkönyv a területi kisebbségi önkormányzati választás
eredményérõl

39 X

41 Jegyzõkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás területi
eredményérõl

40 X

42 Jegyzõkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás
eredményérõl

41 X

43 Értesítés a területi és országos kisebbségi önkormányzati választások
adatairól kisebbségenként

42 X

44 Átvételi elismervény (HVI-kisebbségi SZSZB) 43 X

45 Átvételi elismervény (kisebbségi SZSZB-HVI) 44 X

46 Kisebbségi név bejelentése (N) 45 X

47 Jegyzõkönyv pótlapja 46 X
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Melléklet 1/a. minta 

(közszemlére kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____  

  
NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(megye, település, egyéni választókerület) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31. 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01. 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 

KISS ÉVA 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

5.
MINTA KÁROLY 

 

1111 PÉLDA UTCA 4. 

6.
MINTA LAJOSNÉ 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

7.
MINTA MÁRTA 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

A névjegyzék összeállításakor a névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma: ………… 
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Melléklet 1/b. minta 

(a szavazóhelyiségbe kerülő névjegyzék mintája) 
 Lapszám: _____  

  
NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ 

(a szavazás napja) 
(megye, település, egyéni választókerület) 

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító 

SZÜLETÉSI NÉV  

LAKCÍM 

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

 

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222 

NAGY ÁGNES 

1111 PÉLDA UTCA 1. 

5.
MINTA MÁRTA 2-560302-0011 

KOVÁCS ERZSÉBET 

1111 PÉLDA UTCA 3. 

……
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 

…..
……………………………………… ……………………………... 

…………………………………. 

…………………………………………………………... 
 
 
A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lév  választópolgárok száma (A): ………… 
 
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok: 
(a szavazókörben igazolás alapján a névjegyzékbe felvehet  választópolgárok számának megfelel  számú üres sor:) 
 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 

…..
CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító: 

 

SZÜLETÉSI NÉV: 

LAKCÍM: 
 
 
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma (B):  ………… 
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Melléklet 2. minta 

ÉRTESÍT  
a választók névjegyzékébe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek …….. évi választásán 
…………………………………………..…….. megye ……………………… településen / Budapest 
…... kerületében a(z) …... számú szavazókörben ….…. sorszám alatt szerepel a választók 
névjegyzékében. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 
   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Szavazni csak személyesen, a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 
- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

- személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy - lakcímigazolvány ÉS { - 2001. január 1-jét követ en a magyar hatóság által 

kiállított vezet i engedély 
Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a 
szavazás lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet 
tájékoztatást. 
Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda
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Melléklet 3. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
 

 

helyi választási iroda 

 

 

IGAZOLÁS 
a tartózkodási helyen történ  szavazáshoz 

 
 
 

A választópolgár neve:  
Személyi azonosítója:  
Lakóhelyének címe:  

 
 

A választópolgár   év  hó  napján 
   
településen szavazhat, a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben. 
A szavazóhelyiség címe: 

 
 

 
 

A választópolgár kérelmére az igazolást egy példányban kiadtam, a választópolgárt a névjegyzékb l 
töröltem. 
  ,  év  hó  nap 
 

P.H. a lakóhely szerinti HVI vezet je  
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Melléklet 4. minta 

* Csak az utolsó lapon töltend  ki

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
„F” JEGYZÉK 

a szavazókörben a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról 

   Lapszám      

   
A lapon szerepl  személyek száma     

 Megye/F város  

      számú 
szavazókör               

 Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon 
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl  
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

  
 

1. 
   

  
 

2. 
:   

  
 

3. 
   

  
 

4. 
   

  
 

5. 
   

  
 

6. 
   

  
 

7. 
   

  
 

8. 
   

  
 

9. 
   

  
 

10. 
   

 

*A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma összesen:  

 év  hó  nap 

 
jegyz könyvvezet   szavazatszámláló bizottság 

elnöke  
 helyi választási iroda 

vezet je 
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Melléklet 5. minta 

P  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 
a következ  jelöl  szervezet 

 évi választásán kérem 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását  
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

 

 

 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A jelöl  szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 
 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend : 
 IGEN  NEM 

 
(4) Kérem a jelöl  szervezet emblémájának feltüntetését a 
megyei/f városi listás és a polgármester-választás 
szavazólapján, ezért a jelöl  szervezet emblémáját 
szürkeárnyalatos, 300 DPI-nél nem kisebb felbontású, TIF 
vagy JPEG kiterjesztés  fájlban mellékelem. 

 IGEN  NEM 
 

(5) Kérem a jelöl  szervezet nevének kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért 
mellékelten csatolom az N jel  nyomtatványt  
 

 
A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kit zését követ en - kiállított 
kivonatot mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés] 
A bejelentést a következ  választási bizottságnál kell megtenni: 
o ha a jelöl  szervezet több megye, illet leg a f város és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani, az 

Országos Választási Bizottságnál, 
o ha a jelöl  szervezet csak egy megye, illet leg a f város területén belül, de több településen/kerületben kíván jelöltet állítani, 

a területi választási bizottságnál, 
o ha a jelöl  szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál. 
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Melléklet 5. minta 

P    2 
(6) A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE: 
a) postai irányítószám:  
 
b) település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

(7) A JELÖL  SZERVEZET TÖRVÉNYES VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISEL JÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 

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

  
 
    telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
c) Hozzájárulok nevem és telefonszámom nyilvánosságra hozásához  IGEN  NEM 
 

 

Kelt: ………………………………………………………………… a jelöl  szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képvisel je 

 

A választási iroda tölti ki: 

A bejelentés helye: _________________________________________________ választási bizottság. 
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Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1

JELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek  évi választásán kérem 
  
 településen/f városi kerületben 
 

 polgármesterjelöltként 
 f polgármester-jelöltként 
 egyéni listás jelöltként 
 a  . számú egyéni választókerületben képvisel jelöltként 

 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt családi neve:
  

  

utóneve(i):  
  

(2) A jelölt személyi azonosítója:  

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

  

(4) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
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Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2
(5) A jelölt 
  független jelölt 
  jelöl  szervezet(ek) jelöltje. 

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 

A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Törvényes vagy 
meghatalmazott 
képvisel jének 

aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

6 

 

 

 
 
 

 

7 

 

 

 
 
 

 

Kelt: ………………………………………. ,
 
 
 
 a jelölt aláírása 
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Melléklet 6. minta 

E  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a képvisel i/polgármesteri/f polgármesteri megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más 
hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és 
nyilvánosságra hozásához (csak egy kisebbség jelölhet  meg): 
 
  BOLGÁR   CIGÁNY   GÖRÖG 
  HORVÁT   LENGYEL   NÉMET 
  ÖRMÉNY   ROMÁN   RUSZIN 
  SZERB   SZLOVÁK   SZLOVÉN 
  UKRÁN 
 
Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N jel  
nyomtatványt  

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak 3 000-nél kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje esetén: 

Megválasztásom esetén a polgármesteri megbízatást 
 f állásban 
 társadalmi megbízatásban 

kívánom ellátni. 
………………………….. 

saját kez  aláírás 
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Melléklet 7. minta 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

LISTA BEJELENTÉSE 

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek  évi választásán kérem 
 

 f városi lista 

 __________________________________________________ megyében megyei lista 

__________________________________________________ településen / f városi 
kerületben kompenzációs lista 

 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 
 

LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló  közös 
 

(2) A közös lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A közös lista nevének rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg): 
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Melléklet 7. minta 
 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) E NYOMTATVÁNYON A KÖVETKEZ  SZEMÉLYT 
HATALMAZZÁK MEG A LISTÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE, IRATOK 
ÁTVÉTELÉRE: 

a) neve:  
  

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

  

c) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
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Melléklet 7. minta 
 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    

 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelöl  szervezetek neve az 

alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 
 

1 

 

 

 
 
 

2 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

4 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 
 
 

 
A listán   f  jelöltet állítunk. 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 

     
1. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 
 2. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 
 3. a jelöl  szervezet 

képvisel jének aláírása 

 
   

4. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 5. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 
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Melléklet 7. minta 

L  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4/… 

A jelöltek adatai 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
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Melléklet 8. minta 

SZ  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 

A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzati képvisel k ________ évi választásán választójoggal rendelkezem, 
és a jelölést __________________ településen a kompenzációs listán / ____________________________ 
megyében a megyei listán / a f városi listán elfogadom (a nem kívánt rész törlend ). 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képvisel i megbízatással, illet leg megválasztásom 
esetén a képvisel i megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történ  bejelentése esetén: 

Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy 
más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható. 
 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

* ***- 
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Melléklet 9/a. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
polgármesterjelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson polgármesterjelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 
   

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 
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Melléklet 9/b. minta 

 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
f polgármester-jelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson f polgármester-jelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 
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Melléklet 9/c. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
megyei lista ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson a következ  listát ajánlom: 

A listát állító jelöl  szervezet(ek) neve: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LISTAAJÁNLÁSRÓL 

Listát ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A listaajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy listát ajánlhat. Aki több listát ajánlott, vagy ugyanazt a listát többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat listát, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), valamint a listát állító szervezet nevét 
(közös lista esetén valamennyi szervezet nevét). Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak 
alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 
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Melléklet 9/d. minta 

AJÁNLÓSZELVÉNY 
települési / f városi kerületi önkormányzati képvisel jelölt ajánlásához 

 
A ……… évi általános/id közi önkormányzati választáson önkormányzati képvisel jelöltnek ajánlom: 

Jelölt neve: 
  

Jelöl  szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”: 
  

  

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  
 

Lakóhely:   
 

személyi azonosító 
  

saját kez  aláírás 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL 

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény 
másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhet . A 
választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször 
ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. 
A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, 
lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a 
jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illet leg a független 
jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint  
az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.” 

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés] 

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyz t l lehet igényelni. 

Választási Iroda 
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Melléklet 10. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat 
vettem át: 
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1.  Névjegyzék _____  

2.  A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (segédlista) _____ 

3.  F jegyzék _____ 
4.  Visszautasítottak jegyzéke _____  
5.  Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____  
6.  Adatlap polgármesteri _____  
7.  Adatlap megyei/f városi listás _____  
8.  Adatlap f polgármesteri _____  
9.  Szavazóköri jegyz könyv polgármesteri _____  
10.  Szavazóköri jegyz könyv egyéni listás/egyéni választókerületi _____  
11.  Szavazóköri jegyz könyv megyei/f városi listás _____  
12.  Szavazóköri jegyz könyv f polgármesteri _____  
13.  Szavazólap polgármesteri _____  
14.  Szavazólap egyéni listás/egyéni választókerületi _____  
15.  Szavazólap megyei/f városi listás _____  
16.  Szavazólap f polgármesteri _____  
17.  Boríték a szavazólapokhoz _____  
18.  Kellékes csomag 

(5 db ellen rz  lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések 
számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti szín  szalag, 5 db nemzeti szín  
zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegel  csík a szavazólap 
csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kit z  a 
jegyz könyvvezet nek, 9 db kit z  az SZSZB-nek)  

 _____ 

 

19.  Jegyz könyv nyomtatvány a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l _____  
20.  Bélyegz párna _____  
21.  Bélyegz  _____ lenyomata: 

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke 
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Melléklet 11. minta 

Ellen rz  lap 

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

A szavazatszámláló bizottság jelen lév  tagjainak aláírása: 

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

Az els ként szavazó választópolgár sorszáma a névjegyzéken: ……….. 

Az els ként szavazó választópolgár aláírása: ............................................................................ 
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Melléklet 12. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

NYILVÁNTARTÁS 
a mozgóurnát kér kr l 

  település 

  számú szavazókör 

A kérelmeket a szavazás napját megel z en a HVI 
vezet je gy jti, a nyilvántartást a választási iratokkal 
együtt adja át a szavazatszámláló bizottságnak. 

 

 A mozgóurnát kér  
névjegyzékbeli sorszáma, neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye 

A mozgóurnával szavazó 
saját kez  aláírása 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

  ,    év    hó  nap 

 
P.H. 

    
a szavazatszámláló bizottság 

elnöke 
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Melléklet 13. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

 

A visszautasított polgár 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

a szavazatszámláló bizottság elnöke jegyz könyvvezet  
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Melléklet 14. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
SZÁMLÁLÓLAP 

a napközbeni jelentéshez 
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 

MEGYE/F VÁROS:   Telefon-, (fax)szám, amelyre a 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:   jelentést küldeni kell 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    

 7.00: 9.00: 11.00: 
NÉVJEGYZÉKEN SZEREPL K SZÁMA* 

 13.00: 15.00: 17.30: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jelentést adta Jelentési id  Megjelentek 
száma óra, perc aláírás 

7.00    
9.00    

11.00    
13.00    
15.00    
17.30    

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függ leges és egy azokat középen 
keresztez  vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lév  vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal fels  sarkában lév  számhoz. 

*A névjegyzéken szerepl k száma = a névjegyzéken a szavazás megkezdésekor szerepl  választópolgárok száma + 
a jelentés id pontjáig igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma. 
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Melléklet 15. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

JEGYZ KÖNYV 
a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l, 

illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésér l 
 
Készült:  év  hó  nap  település 
 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  
szavazatszámláló bizottság tagjai  
  
  
  
  
  
  
 
1. A szavazás közben el forduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 

A határozat száma:   

A határozat tartalma: 
 

 
Kisebbségi vélemény és annak indoklása: 
 

 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 a szavazatszámláló bizottság  

elnöke 
 

A jegyz könyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyz könyvvezet  
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Melléklet 16. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 
 

A szavazás alábbi iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól átvettem:  
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék _____ 
2. Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F jegyzék  _____ 
3. Bevont igazolások _____ 

4. A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl  
választópolgárok listája (segédlista) _____ 

5. Visszautasítottak jegyzéke _____ 
6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____ 
7. Adatlap polgármesteri _____ 
8. Adatlap megyei/f városi listás _____ 
9. Adatlap f polgármesteri _____ 
10. Szavazóköri jegyz könyv polgármesteri _____ 
11. Szavazóköri jegyz könyv egyéni listás/egyéni választókerületi _____ 
12. Szavazóköri jegyz könyv megyei/f városi listás _____ 
13. Szavazóköri jegyz könyv f polgármesteri _____ 
14. Lezárt urna _____ 

 benne az SZSZB nyilatkozata szerint  
  fel nem használt szavazólapok:  
  polgármesteri _____  
  megyei/f városi listás _____  
  egyéni választókerületi/egyéni listás _____  
  f polgármesteri _____  
  rontott szavazólapok:  
  polgármesteri _____  
  megyei/f városi listás _____  
  egyéni választókerületi/egyéni listás _____  
  f polgármesteri _____  
  Ellen rz  lap _____  

15. Bélyegz párna _____ 
16. Bélyegz  _____ lenyomata:

 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 a szavazatszámláló bizottság 
elnöke  a helyi választási iroda 
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Melléklet 17. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

............................................................ település/kerület….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor 

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelent választópolgárok 
száma  

 

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 18. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

Budapest ................. kerület……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor 

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a 

szavazás befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelent választópolgárok 
száma  

 

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Jelöltenkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

 Jelölt neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Jelölt neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  



22034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 19. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A MEGYEI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

 

............................................................... település ……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelentek száma  

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 20. minta 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

ADATLAP 
A F VÁROSI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L 

Budapest ................. kerület……….. szavazókör                   

a) A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

b) Szavazóként megjelentek 
 Szavazóként 

megjelentek száma  

 D  
   

   

Figyelem!  
Kitöltés után ellen rizze le! 

C = A+B 
F =  E-D 
E =  G+H+I 
H = Listánkénti érvényes 
 szavazatok összege 

c) Szavazás 

Urnában lév  szavazólapok 
száma 

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

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma  A bizottság által vitatott 

szavazólapok száma 

E F G H  I 
      

d) Érvényes szavazatok száma listánként 

 Lista neve Azono-
sítója 

Érvényes 
szavazat  Lista neve Azono-

sítója 
Érvényes 
szavazat 

1      11      

2      12      

3      13      

4      14      

5      15      

6      16      

7      17      

8      18      

9      19      

10      20      
 

Kitöltötte:  _____________________________________ 
jegyz könyvvezet  

P. H.  
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Melléklet 21. minta 

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 
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Melléklet 21. minta 

B  POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

  

MEGYE  
 PJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
 

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
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Melléklet 21. minta 

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS  C 
 

  

MEGYE  
 EJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

E F G H J 
     

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 21. minta 

D  POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 
  

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  

 

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / Id közi választást kell tartani, mert  képvisel i hely betöltetlen maradt.  
 
A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:      
      
 
A lakosságszám alapján megválasztható képvisel k száma:  
A megválasztott képvisel k száma:  
 

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 
A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 

      
      
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 22. minta 

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS EVK   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor  

a névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma  
a névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 
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Melléklet 22. minta 

B  POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

  

MEGYE  
 PJ             

TELEPÜLÉS  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
 

 

 

 

 

 

 



22042 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 22. minta 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS  C 
 

  

MEGYE  
    EJ             

TELEPÜLÉS EVK  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 22. minta 

D  POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS JEGYZ KÖNYVE 
 

 
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 
 
A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 23. minta 

F POLGÁRMESTER ÉS F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

     
  

számú példány 

KERÜLET    
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 
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Melléklet 23. minta 

B  F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS 
 

BUDAPEST  

  
 PJ             

KERÜLET  

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

Rontott szavazólapok száma:   

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 23. minta 

F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  C 
 

BUDAPEST  

  
    LJ             

KERÜLET   

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 23. minta 

D  F POLGÁRMESTER ÉS F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 

 
 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás   Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

 
 
A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 24. minta 

MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS    
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

D  
 C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

Rontott szavazólapok száma:   
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Melléklet 24. minta 

 

B  MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 
 

  

MEGYE  
 LJ             

TELEPÜLÉS  

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 25. minta 

JEGYZ KÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
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Melléklet 25. minta 

 

B  JEGYZ KÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



22052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 26. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L   A 

 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

A szavazás megkezdésekor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma   

D  
 C=A+B, F=E-D, E=G+H 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
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Melléklet 26. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
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Melléklet 26. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L   C 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / Id közi választást kell tartani, mert  képvisel i hely betöltetlen maradt.  
 
A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:      
      
 
A lakosságszám alapján megválasztható képvisel k száma:  
A megválasztott képvisel k száma:  
 

 

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 
A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    
 

 
A jegyz könyv egy példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 27. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
Kitölti a helyi választási bizottság 

 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

     
  

számú példány 

TELEPÜLÉS EVK   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
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Melléklet 27. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISEL -VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

  

MEGYE  
     

TELEPÜLÉS EVK  

 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott képvisel  neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 28. minta 

JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL  A 
 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

Az érvényes töredékszavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

 

A töredékszavazatok száma összesen: ____ 
Az 5%-os mandátumszerzési határ: ____ 
A 10%-os mandátumszerzési határ: ____ 
A 15%-os mandátumszerzési határ: ____ 
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Melléklet 28. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL 
 

  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

 

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelölt: 

Név Jelöl szervezet azonosító

 

Az egyéni választókerületben megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelölt: 

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
ja

A jelölt
sorszáma
a listán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Melléklet 28. minta 

JEGYZ KÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL  C 
 

A kompenzációs listán megválasztott képvisel k:

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
száma

A jelölt
sorszáma
a listán

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

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 29. minta 

JEGYZ KÖNYV A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a F városi Választási Bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a F városi Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 

A választók nyilvántartása 
A szavazás megkezdésekor a 

névjegyzékben lév  
választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
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Melléklet 29. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A F POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

A választás eredménye 
 
 

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerz  jelöltek azonos számú szavazatot kaptak. 
 

 A választás eredményes volt. 
 
A megválasztott f polgármester neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelöl  szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

A jelölt azonosítója:     
 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a F városi Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a F városi Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



22062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 30. minta 

JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a F városi Választási Bizottság 
 

BUDAPEST  Két példányban kell kitölteni! 
  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a F városi Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a F városi Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a F városi Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

A szavazás megkezdésekor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti  szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
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Melléklet 30. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

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

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       



22064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 30. minta 

JEGYZ KÖNYV A F VÁROSI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képvisel k:

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
ja

A jelölt
sorszáma
a listán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 31. minta 

JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 
 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

A szavazás megkezdésekor a 
névjegyzékben lév  

választópolgárok száma 

A szavazás napján igazolás 
alapján névjegyzékbe vett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a szavazás 

befejezésekor 
A B C 
   

 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma  

D 
 

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen 

  
Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
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Melléklet 31. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

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

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
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Melléklet 31. minta 

JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képvisel k:

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
száma

A jelölt
sorszáma
a listán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Melléklet 31. minta 

D  JEGYZ KÖNYV A MEGYEI KÖZGY LÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 
 

 

 

 
 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 32. minta 

ÉRTESÍT  
a kisebbségi választói jegyzékbe történ  felvételr l 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
 
Értesítem, hogy a ………………… települési kisebbségi önkormányzati képvisel k …….. évi 
választásán …………………………………………..…….. megye ……………………… településen 
/ Budapest …... kerületében a(z) …... számú szavazókörben ….…. sorszám alatt szerepel a 
kisebbségi választói jegyzékben. 
Személyi azonosító: 
A szavazókör címe: 
A szavazás id pontja: 
   
Családi és utónév:   
Születési név:   
Lakcím:   
    

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Szavazni csak személyesen, a következ  érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet: 
- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

- személyazonosító igazolvány vagy 
- lakcímigazolvány ÉS - útlevél vagy { - 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély 

Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l 
személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni. 
A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda
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Melléklet 33. minta 

PK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

KISEBBSÉGI JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A települési/területi/országos  kisebbségi önkormányzati képvisel k 
 évi választásán kérem a következ  jelöl  szervezet 
 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 

 

 

 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG): 
a) magyar nyelven: 

 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A jelöl  szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 
 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend : 
 IGEN  NEM 

 
 
(4) Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten 
csatolom az N jel  nyomtatványt  
 

 
 
 

A szervezet bejelentéséhez mellékelni kell  
o a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából – a választás kit zését követ en – kiállított kivonatot! [a 

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés], 
o a szervezet három évvel a választás napját megel z en hatályban volt, valamint jelenleg hatályos alapszabályát 

[Ve. 115/J. § (1) bekezdés, 2005. évi CXIV törvény 26. § (2) bekezdés a) pont]. 
A bejelentést a következ  választási bizottságnál kell megtenni: 

o ha a jelöl  szervezet több megye, illet leg a f város és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván 
állítani, az Országos Választási Bizottságnál, 

o ha a jelöl  szervezet csak egy megye, illet leg a f város területén belül, de több településen/kerületben kíván 
jelöltet állítani, a területi választási bizottságnál, 

o ha a jelöl  szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál. 
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Melléklet 33. minta 

PK    2 
A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE: 
a) postai irányítószám:  
 
b) település + kerület:  
 
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 
 
  

  

d) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

A JELÖL  SZERVEZET KÉPVISEL JÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
  

  
 
b) értesítési címe: 
 

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

  
 
    telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  

 
 
 
Kelt: ……………………………………….  

 
 a jelöl  szervezet képvisel je 

A választási iroda tölti ki: 

A bejelentés helye: _________________________________________________ választási bizottság. 
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Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 
KISEBBSÉGI KÉPVISEL JELÖLT BEJELENTÉSE 

 
A települési kisebbségi önkormányzati képvisel k   évi választásán kérem 
  
 településen/f városi kerületben 
  

 kisebbség képviseletében 
 

 nyilvántartásba vételem 

 nyilvántartásba vett adataim módosítását 
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni) 

 
(1) A jelölt  
családi neve:  

  

utóneve(i):  
  

 
(2) Kérem a nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom 
az N jel  nyomtatványt  
 

(3) A jelölt személyi azonosítója: 

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

  

(5) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
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Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) száma:   

 
A jelöltet állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelöl  
szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

Képvisel jének 
aláírása: 

1 

 

 

 
 
 

 

2 

 

 

 
 
 

 

3 

 

 

 
 
 

 

4 

 

 

 
 
 

 

5 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
 
 
 a jelölt aláírása 
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Melléklet 34. minta 

EK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
A jelölt nyilatkozatai 
 

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom. 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással, illet leg megválasztásom esetén a települési kisebbségi önkormányzati képvisel i 
megbízatással összeférhetetlen tisztségemr l lemondok. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 
a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 
tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 
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Melléklet 35. minta 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  1 

KISEBBSÉGI LISTA BEJELENTÉSE 

A  kisebbségi önkormányzati képvisel k  évi választásán kérem 
 

 f városi lista 

__________________________________________________ megyében 
 megyei lista 

 országos lista 
 

 nyilvántartásba vételét  nyilvántartásba vett adatainak módosítását 
 

LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló  közös 
 

(2) A közös lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg): 
a) magyar nyelven: 
 

 
b) angol nyelven:  

 

 

(3) A közös lista bet szavas rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg): 
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Melléklet 35. minta 
 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  2 
A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK) E NYOMTATVÁNYON A KÖVETKEZ  SZEMÉLYT 
HATALMAZZÁK MEG A LISTÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE, IRATOK 
ÁTVÉTELÉRE: 

a) neve:  
  

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

  

c) telefonszám:  
 
    faxszám:  
 
    e-mail cím:  
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Melléklet 35. minta 
 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  3 
 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:    

 
A listát állító jelöl  szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelöl  szervezetek neve az 

alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon) 
 

1 

 

 

 
 
 

2 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

4 

 

 

 
 
 

5 

 

 

 
 
 

 
A listán   f  jelöltet állítunk. 

 

 
Kelt: ………………………………………. ,  

 
     

1. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 2. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 3. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 
   

4. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 

 5. a jelöl  szervezet 
képvisel jének aláírása 
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Melléklet 35. minta 

LK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS  4/… 

A jelöltek adatai 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 sorszáma a listán  

Személyi azonosítója:  
Családi neve: 

Utóneve(i):  
 

 SZ lapot leadott 
 

Kelt: ………………………………………. ,  

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 
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Melléklet 36. minta 

SZK  KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   
KISEBBSÉGI LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

Név: 
 
Lakcím: 
 
Személyi azonosító: 

 
 
A jelölt nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a ___________________  kisebbség ________ évi területi / országos kisebbségi 
önkormányzati választásán választójoggal rendelkezem, és a területi / országos kisebbségi listás jelölést 
elfogadom. (a nem kívánt rész törlend ) 
 
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással, 
illet leg megválasztásom esetén a kisebbségi önkormányzati képvisel i megbízatással összeférhetetlen 
tisztségemr l lemondok.  

………………………….. 
saját kez  aláírás 

 
Kijelentem, hogy a kisebbség képviseletét vállalom, 

a kisebbségi közösség nyelvét ismerem, 
a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismerem. 

 
Korábban más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 

tagja vagy tisztségvisel je nem voltam 
tagja vagy tisztségvisel je voltam. 

………………………….. 
saját kez  aláírás 

Kérem nevem kisebbségi nyelven történ  feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N 
jel  nyomtatványt  
 

………………………….. 
saját kez  aláírás
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Melléklet 37. minta 

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE  A 

___________________ kisebbség 

             Kitölti a szavazatszámláló bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján az alábbi helyen lév  szavazóhelyiségben: 

Az urna lezárásakor jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  3. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  4. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
a szavazatszámláló bizottság tagjai 

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

P.H. 
  jegyz könyvvezet  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazóhelyiség megnyitásának id pontja: ……… óra ……… perc 

A szavazóhelyiség bezárásának id pontja: ………… óra ……… perc 

A választók nyilvántartása 
A kisebbségi választói jegyzékben 

lév  választópolgárok száma  Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A  D 
   

 

A visszautasítottak jegyzékén szerepl k száma: �� 

Szavazás 
 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

E F G H J 
     

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen 
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Melléklet 37. minta 

B  TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE 

 
  

MEGYE  
 KJ             

TELEPÜLÉS  

 
Rontott szavazólapok száma:   

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

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

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  4. ........................................ ........................................ 
 a szavazatszámláló bizottság elnöke  5. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  6. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 
   ........................................ ........................................ 
 

P.H. 
  jegyz könyvvezet  
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Melléklet 37. minta 

TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSÁNAK 
EREDMÉNYE  C 

 
  

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  

 

Egy kisebbségi szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki 

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / A választás eredménytelen volt. (a nem kívánt szöveg törlend ) 
 
Az  megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 

A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 38. minta 

JEGYZ KÖNYV A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L  A 

 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a helyi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

TELEPÜLÉS   
 
Készült:  év  hó  napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  5. ........................................ ........................................ 
 a helyi választási bizottság elnöke  6. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  8. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 

a helyi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 

A választók nyilvántartása 
A kisebbségi választói jegyzékben 

lév  választópolgárok száma  Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A  D 
   

 

Szavazás 

Urnában lév  
szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

 

F=E-D, E=G+H 
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Melléklet 38. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL K 
VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉR L 

 
  

MEGYE  
  

TELEPÜLÉS  

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

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

A választás eredménye 
A választás eredményes volt. / A választás eredménytelen volt. (a nem kívánt szöveg törlend ) 
Az  megválasztott települési kisebbségi önkormányzati képvisel -testület tagjai: 

A képvisel  neve  A jelöl  szervezet neve  azonosító 
      
      
      
      
 
A választási bizottság a következ  azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenl ség miatt sorsolással állapította meg    

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 39. minta 

JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent elektorok 

száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 

 

A területi választási bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 39. minta 

B  JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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Melléklet 39. minta 

JEGYZ KÖNYV A TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képvisel k:

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
ja

A jelölt
sorszáma
a listán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

 
 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 40. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
TERÜLETI EREDMÉNYÉR L  A 

 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti a területi választási bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
MEGYE  

  
  

számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján a területi választási bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 a területi választási bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

a területi választási bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent 

elektorok száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 

 

A területi választási bizottság a szavazatokat   alkalommal számolta meg. 
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Melléklet 40. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
TERÜLETI EREDMÉNYÉR L 

 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

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

 



22090 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 120. szám

Melléklet 41. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  A 
 

___________________ kisebbség 

 

Kitölti az Országos Választási Bizottság 
 

  Két példányban kell kitölteni! 
  
  

  
számú példány 

   
 
Készült:  év  hó  napján az Országos Választási Bizottság hivatalos helyiségében: 

 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

1. ........................................ ........................................  7. ........................................ ........................................ 
 az Országos Választási Bizottság elnöke  8. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................  9. ........................................ ........................................ 
3. ........................................ ........................................  10. ........................................ ........................................ 
4. ........................................ ........................................  11. ........................................ ........................................ 
5. ........................................ ........................................  12. ........................................ ........................................ 
6. ........................................ ........................................  13. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 
     
 

P.H. 
   

 
A választók nyilvántartása 

Az elektori jegyzékben lév  
elektorok száma  Szavazóként megjelent elektorok 

száma 
A  D 
   

Szavazás 

A szállítóborítékokban 
lév  szavazólapok száma 

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

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

E F G H 
    

 

F=E-D, E=G+H 
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Melléklet 41. minta 

B  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 
 

Az érvényes szavazatok száma listánként 

Sorszám A lista neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 

A választás eredménye 

Sorszám A lista neve azonosító  
Megszerzett 
mandátumok 

száma 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
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Melléklet 41. minta 

JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L  C 
 

A listán megválasztott képvisel k:

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
ja

A jelölt
sorszáma
a listán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Melléklet 41. minta 

D  JEGYZ KÖNYV AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L 

Név Jelöl szervezet
A lista

azonosító
száma

A jelölt
sorszáma
a listán

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

 

 

 

A jegyz könyv egy másolati példányát átvettem: 
 Név Aláírás   Név Aláírás 

 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
 ........................................ ........................................   ........................................ ........................................ 
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Melléklet 42. minta 

 

 

 

 

 

A TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSOK ADATAIRÓL 

 

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

 főváros / megye 

 

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

 település / kerület 

 

 

 

 

Készült ............. év ............................... hónap .............napján ........................................................... település / kerület 

 

..............................................................utca    ..............................szám alatt, a választási bizottság hivatali helyiségében 

 

 

 

 

Kisebbség 

Elektori 

jegyzéken 

szereplők 

száma 

Szavazóként 

megjelent 

elektorok 

száma 

Visszautasítottak 

száma 

A továbbított 

borítékok 

száma 

BOLGÁR     

CIGÁNY     

GÖRÖG     

HORVÁT     

LENGYEL     

NÉMET     

ÖRMÉNY     

ROMÁN     

RUSZIN     

SZERB     

SZLOVÁK     

SZLOVÉN     

UKRÁN     

 

 

Kelt: ............év......................hó...........nap                     PH.                

   

 

  HVB elnöke 

 
 

Az értesítést a területi választási bizottsághoz kell továbbítani a szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokkal együtt. 

É R T E S Í T É S  

A helyi választási bizottság állítja ki 

két példányban!

Ez a ................. számú példány.
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Melléklet 43. minta 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának 
elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat 
vettem át: 
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Kisebbségi választói jegyzék _____  
2. Visszautasítottak jegyzéke _____  
3. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____  
4. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
5. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
6. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
7. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
8. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
9. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
10. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
11. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
12. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
13. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
14. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
15. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
16. Szavazóköri jegyz könyv ____________ kisebbség _____  
17. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
18. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
19. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
20. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
21. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
22. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
23. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
24. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
25. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
26. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
27. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
28. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
29. Szavazólap ____________ kisebbség _____  
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Melléklet 43. minta 

30. Boríték a szavazólapokhoz _____  
31. Kellékes csomag 

(5 db ellen rz  lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések 
számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti szín  szalag, 5 db nemzeti szín  
zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegel  csík a szavazólap 
csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kit z  a 
jegyz könyvvezet nek, 9 db kit z  az SZSZB-nek)  

 _____ 

 

32. Jegyz könyv nyomtatvány a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l _____  
33. Bélyegz párna _____  
34. Bélyegz  _____ lenyomata: 

 
 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 P.H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke 
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Melléklet 44. minta 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
  
 település Szavazókör sorszáma:    

 
 

A szavazás alábbi iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól átvettem:  
 

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1.  Kisebbségi választói jegyzék _____ 
2.  Visszautasítottak jegyzéke _____ 
3.  Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l _____ 
4.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
5.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
6.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
7.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
8.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
9.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
10.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
11.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
12.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
13.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
14.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
15.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
16.  Szavazóköri jegyz könyv __________ kisebbség _____ 
17.  Lezárt urna _____ 
 benne az SZSZB nyilatkozata szerint  
  fel nem használt szavazólapok:  
18.   __________ kisebbség _____  
19.   __________ kisebbség _____  
20.   __________ kisebbség _____  
21.   __________ kisebbség _____  
22.   __________ kisebbség _____  
23.   __________ kisebbség _____  
24.   __________ kisebbség _____  
25.   __________ kisebbség _____  
26.   __________ kisebbség _____  
27.   __________ kisebbség _____  
28.   __________ kisebbség _____  
29.   __________ kisebbség _____  
30.   __________ kisebbség _____  
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Melléklet 44. minta 

  rontott szavazólapok:  
31.   __________ kisebbség _____  
32.   __________ kisebbség _____  
33.   __________ kisebbség _____  
34.   __________ kisebbség _____  
35.   __________ kisebbség _____  
36.   __________ kisebbség _____  
37.   __________ kisebbség _____  
38.   __________ kisebbség _____  
39.   __________ kisebbség _____  
40.   __________ kisebbség _____  
41.   __________ kisebbség _____  
42.   __________ kisebbség _____  
43.   __________ kisebbség _____  
44.   Ellen rz  lap _____  
45.  Bélyegz párna _____ 
46.  Bélyegz  _____ lenyomata:

 

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap 

 

 

 

P.H. 

  

 a szavazatszámláló bizottság 
elnöke  a helyi választási iroda 
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Melléklet 45. minta 

N  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS   

KISEBBSÉGI NÉV BEJELENTÉSE 

(1) Jelölt kisebbségi nevének bejelentése 

A jelölt személyi azonosítója:  

 
A jelölt neve kisebbségi nyelven, ha írásmódja a magyartól eltér, és kéri feltüntetését a szavazólapon 

(géppel kell kitölteni, ha a magyar karakterkészlett l eltér  karaktert tartalmaz!): 
családi neve:  

  

utóneve(i):  
  

 

Kelt: ………………………………………………………………… jelölt aláírása 

(2) Jelöl  szervezet kisebbségi nevének bejelentése 

 A jelöl  szervezet hivatalos neve: 
 

 

 

 
A jelöl  szervezet neve kisebbségi nyelven, ha írásmódja a magyartól eltér, és kéri feltüntetését a 

szavazólapon (géppel kell kitölteni, ha a magyar karakterkészlett l eltér  karaktert tartalmaz!): 
 

 

 

 
 
 
 

Kelt: ………………………………………………………………… a jelöl  szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képvisel je 
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Melléklet 46. minta 

…  PÓTLAP 

MEGYE  
              

TELEPÜLÉS  

Az érvényes szavazatok száma  

Sorszám A jelölt neve, a jelöl  szervezet neve azonosító  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



VII. Jogegységi határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 2/2010. (VII. 16.) büntetõ jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Büntetõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész indítványára lefolytatott

jogegységi eljárásban, Budapesten a 2010. július 5. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

I. A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja csak a hatálybalépésétõl (2009. augusztus 9. napjától) kezdõdõen alkalmazható

azokban az esetekben, amelyekben a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó bírósági felhívás tartalmazza azt

a tájékoztatást, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibából nem kezdte

meg.

II. A büntetés-végrehajtási bíró a feltételes szabadságra bocsátás kizártságának megállapítása tárgyában a Bv. tvr. 17. §-a

alapján hozott jogerõs döntését utólag – a Be. 555. §-ának (2) bekezdésére, valamint a Bv. tvr. 6. §-ának (7) bekezdésére

figyelemmel – a Be. 557. §-ának (1) bekezdésében elõírt rendelkezés szerinti eljárásban, hivatalból vagy indítványra

megváltoztathatja.

Indokolás

A legfõbb ügyész a Be. 439. §-a (1) bekezdés a) pontjának második fordulata felhívásával az egységes ítélkezési

gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta,

mert eltérõ bírói jogalkalmazást észlelt a feltételes szabadságra bocsátásból kizárás Btk. 47. § (4) bekezdésének

e) pontján alapuló megállapításával kapcsolatban.

Az ítélkezési gyakorlat megosztottságára a következõ bírósági határozatokat hozta fel:

1. A Fejér Megyei Bíróság büntetés-végrehajtási bírája F.1858/2009/2. számú, 2009. november 10-én jogerõre

emelkedett végzésével megállapította, hogy az elítélt a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének e) pontja alapján nem

bocsátható feltételes szabadságra, mivel büntetése letöltését önként nem kezdte meg.

Utóbb, az elítélt kérelmére indult eljárásban az ügyész 2010. március 29-én indítványt tett arra, hogy

a büntetés-végrehajtási bíró mellõzze az F.1858/2009/2. számú végzésben megállapított rendelkezést.

A büntetés-végrehajtási bíró megállapította, hogy az elítélt – büntetésének 2009. július 27. napján történõ

megkezdésére irányuló – felhívása nem tartalmazott olyan figyelmeztetést, amely szerint nem bocsátható feltételes

szabadságra az, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdi meg. Ezért az F.595/2010/2. számú,

2010. április 7. napján kelt, és aznap jogerõre emelkedett végzésében – figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ

Kollégiumának 82. számú véleményében kifejtettekre is – mellõzte annak megállapítását, hogy az elítélt feltételes

szabadságra bocsátása kizárt.

2. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság büntetés-végrehajtási bírája Bv.1118/2009/2. számú, 2009. szeptember 24-én jogerõre

emelkedett végzésével megállapította, hogy az elítélt a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének e) pontja alapján nem

bocsátható feltételes szabadságra, mivel szabadságvesztése letöltését önhibájából nem kezdte meg.

Ezt követõen az elítélt kérelmére indult eljárásban, az ügyész 2010. február 3-án indítványozta a feltételes szabadságra

bocsáthatóság megállapítását, mivel az elítélt – büntetésének 2009. július 31. napján való megkezdésére

irányuló – olyan felhívást kapott, amely nem figyelmeztette arra, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra az, aki

a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdi meg.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság büntetés-végrehajtási bírája Bv.205/2010/2. számú, 2010. február 4-én kelt végzésével

az ügyész indítványát elutasította. A határozat indokolása szerint sem a Be., sem a büntetések és intézkedések

végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Bv. tvr.) szabályai nem teszik lehetõvé a büntetés-végrehajtási

bíró korábbi határozatának utóbb történõ módosítását. Arra is utalt, hogy „a bv. bírói határozat – nem lévén ügydöntõ

határozat – kétség kívül nem bír res iudicata (ítélt dolog) hatással, ám a jogereje esetén beálló kötõerõ, mint alaki

jogerõ, nem engedi annak újabb büntetés-végrehajtási bírói eljárással történõ módosítását.” Végül azért sem találta

„törvénysértõnek a támadott bv. bírói végzést”, mert azt „kifogásolni a Legfelsõbb Bíróságnak a bv. bírói végzés

jogerõre emelkedését követõen hozott BKv 82. számú véleményére hivatkozással nem is lehet...”. A kollégium

véleménye ugyanis „...nem foglalkozik a 2009. augusztus 9. napja elõtt kibocsátott felhívások kapcsán kialakult

helyzettel.”

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.Bkf.101/2010/2. számú, 2010. február 24-én jogerõre emelkedett végzésével

helybenhagyta az elsõfokú határozatot.

3. A Fõvárosi Bíróság büntetés-végrehajtási bírája 1.F.166/2010/2. számú, 2010. február 23-án kelt végzésével

megállapította, hogy az elítélt a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének e) pontja alapján nem bocsátható feltételes szabadságra.

A határozat indokolása szerint az elítélt számára a szabadságvesztése – 2009. március 19. napján

történõ – megkezdésérõl szóló felhívást szabályszerûen kézbesítették. Az elítélt büntetése végrehajtására önként nem

vonult be, vele szemben elfogatóparancs kiadására került sor, mely 2010. február 11-én vezetett eredményre.

A Fõvárosi Bíróság 22.Ff.5928/2010/2. számú, 2010. március 17-én jogerõre emelkedett végzésével az elsõfokú

határozatot helybenhagyta. A határozat indokolása szerint „a Bv. tvr. 2. §-ának (6) bekezdése szerint az elítélt köteles

magát a büntetés-végrehajtásnak alávetni”. A Btk. 47. §-a (4) bekezdésének e) pontjában írt rendelkezés hatálya

„kiterjed minden olyan elítéltre, aki alávetési kötelezettségének az ítélet jogerõre emelkedésétõl kezdõdõ jogellenes

magatartás folyamatos tanúsításával 2009. augusztus 9-én” vagy azt követõen nem tett eleget.

A legfõbb ügyész két jogkérdés elbírálását indítványozta.

I. Az indítványban felsorolt határozatokra figyelemmel annak eldöntését, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdésének

e) pontja – és a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiumának azt érintõ 82. számú véleménye – mennyiben

alkalmazható az elítéltnek az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ azon mulasztására, hogy

a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

II. A Bv. tvr. 17. §-a alapján meghozott bv. bírói határozat esetleges tévedése késõbb újabb határozat

meghozatalával kiküszöbölhetõ-e avagy a bv. bírói határozat megváltoztathatatlan-e?

Az indítványozó szerint a Btk. 47. §-ának (4) bekezdés e) pontja csak a módosítást bevezetõ 2009. évi

LXXX. törvény 9. §-ának (2) bekezdése hatálybalépésétõl (2009. augusztus 9. napjától) alkalmazható azzal

szemben, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

A második jogkérdéssel kapcsolatban az az indítványozó álláspontja, hogy a büntetés-végrehajtási bíró feltételes

szabadságra bocsátás kizártságát megállapító határozata nem akadálya ugyanabban az ügyben újabb bv. bírói

eljárásnak és határozat meghozatalának, mert a szóban levõ bv. bírói határozathoz res iudicata (ítélt dolog) hatás

nem fûzõdik. Ezzel összefüggésben az indítványozó a Fejér Megyei Bíróság büntetés-végrehajtási bírájának

F.595/2010/2. számú döntését találta törvényesnek.

* * *

A Legfelsõbb Bíróság a Be. 440. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján a jogegységi eljárást lefolytatta, és

megállapította, hogy a Be. 439. §-ának (1) bekezdés a) pontjában megkívánt elõfeltételek megvalósultak és

az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala szükséges.

A legfõbb ügyész álláspontja alapos.

I. A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja idõbeli alkalmazhatósága

A 2009. évi LXXX. törvény – 2009. augusztus 9. napján hatályba lépett 9. § (2) bekezdése szerinti – módosító

rendelkezése alapján nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem

kezdte meg [Btk. 47. § (4) bekezdés e) pont]. Egyidejûleg hatályba lépett a 2009. évi LXXX. törvény 53. §-a szerinti

módosítás is, amely az 1979. évi 11. tvr.-t – a feltételes szabadságra bocsátás kizártságának megállapításáról szóló – új,

17. §-sal egészítette ki. A 2009. évi LXXX. törvény átmeneti rendelkezéseket nem tartalmaz.

A módosítás a Btk. 47. §-ának (4) bekezdésében felsorolt – a feltételes szabadságra bocsátást kizáró okokat – egy új,

ötödik esettel [e) ponttal] bõvítette ki. A törvényhely elõzõ négy pontjában [a)–d)] felsorolt kizáró okaitól
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az különbözteti meg, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja alapján történõ kizárásról a perbíró értelemszerûen nem

rendelkezhet, mivel azt – az ítélethozatalhoz képest – kizárólag jövõbeni esemény (a jogerõs ítélettel kiszabott

szabadságvesztés végrehajtásának önhibából meg nem kezdése) alapozhatja meg. A feltételes szabadságra

bocsátásból kizárás eme új esetérõl ezért a döntés a Bv. tvr. 17. § (2) bekezdése alapján a büntetés-végrehajtási bíró

hatáskörébe tartozik.

A Btk. 47. § (4) bekezdése e) pontjának alkalmazhatósága nem igényel értelmezést, ha az ítélet 2009. augusztus 8.

napjáig jogerõre emelkedett és a szabadságvesztést foganatba vették. Ez esetben a Btk. 47. § (4) bekezdés

e) pontjának alkalmazása fogalmilag kizárt.

Értelmezést igényel azonban a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja alkalmazhatósága abban az esetben, ha a 2009.

augusztus 8. napjáig az ítélet jogerõre emelkedett, de az elítélt a szabadságvesztés végrehajtását augusztus 9-én,

illetve azt követõen önhibájából nem kezdte meg.

A legfõbb ügyész indítványa helyesen hivatkozott a 9/1992. (I. 30.) AB határozatban megállapított azon

követelményre, mely szerint a jogbiztonság az államtól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes

szabályai is világosak, egyértelmûek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára elõreláthatóak

legyenek.

A 11/1992. (III. 5.) AB határozat is kifejtette a büntetõ jogalkotás és jogalkalmazás visszaható hatályának tilalmát.

E szerint: „A visszaható hatályú jogalkotás tilalmát a jogbiztonság elve foglalja magában. A jogbiztonság megköveteli

a jogszabályok olyan világos és egyértelmû megfogalmazását, hogy mindenki, akit érint, tisztában lehessen a jogi

helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását (elõre láthatóság), s számolni tudjon a következményekkel. Ide

értendõ az is, hogy ki lehessen számítani a jogszabály szerint eljáró más jogalanyok és állami szervek magatartását

(kiszámíthatóság)”.

E követelményeknek csak az a jogértelmezés felel meg, amely szerint a Btk. 47. § (4) bekezdésének e) pontjában írt

jogkövetkezmény alkalmazása csak olyan mulasztások esetén jöhet szóba, amelyeket e rendelkezés

hatálybalépésekor, 2009. augusztus 9-én, illetõleg azt követõen valósítottak meg.

Az indítvány 2. pontjában ismertetett bács-kiskun megyei és 3. pontban felhívott fõvárosi bírósági döntések ezért

tévesek.

A Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiuma a Bszi. 33. §-ának (1) bekezdése alapján – az alsóbb bíróságoktól kapott

észrevételek alapján – vizsgálta az új jogintézmény vitás jogalkalmazási kérdéseit és meghozta a BK 82. számú

véleményét, melyben elvi éllel mondotta ki a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontjával kapcsolatban, hogy csak azokban

az esetekben alkalmazható, amikor az elítélt szabadságvesztés letöltésére vonatkozó bírósági felhívás tartalmazza azt

a tájékoztatást, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem

kezdte meg.

A legfõbb ügyész jogegységi indítványában hivatkozott a BK 82. számú véleményre. Az indítványozó által feltett elsõ

kérdés eldöntésénél a jogegységi tanács a véleményben foglaltakat azért tartja követendõnek, mert az abban kifejtett

értelmezésbõl félreérthetetlenül következik, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja csak a 2009. augusztus 9-étõl

elkövetett mulasztásokra alkalmazható. A jogkövetkezményre (a szabadságvesztés önhibából meg nem kezdése

miatt a feltételes szabadságra bocsátásból kizárás) figyelmeztetést ugyanis a 2009. augusztus 9-ét megelõzõen

kibocsátott – szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére bevonulást elõíró – felhívások nem is tartalmazhattak.

A BK 82. számú véleménynek az az értelmezése, mely szerint a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja csak azokban

az esetekben alkalmazható, amikor az elítélt szabadságvesztése letöltésére vonatkozó bírósági felhívás tartalmazza azt

a tájékoztatást, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte

meg, így értelemszerûen magában foglalta azt az álláspontot is, hogy az elítélt mulasztásához kapcsolódó új

jogkövetkezmény csak az e rendelkezést bevezetõ törvényi módosítás hatálybalépésének napjától (2009. augusztus 9.)

érvényesülhet.

Kétségtelen, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdésének e) pontja a feltételes szabadságra bocsátás kizárás elõfeltételeként

az erre történõ kioktatási kötelezettséget nem írja elõ. A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet – a 30/2009. (VIII. 7.) IRM

rendelet 3. §-a által módosított, 2009. augusztus 9. napjától hatályos – 23. § (3) bekezdése szerint: „Ha a bv. bíró

megállapítja, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya, az elítéltet felhívja a szabadságvesztés

végrehajtásának megkezdésére. A felhívás tartalmazza, hogy az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának

megkezdésére melyik bv. intézetben, milyen idõpontban jelenjen meg. A felhívás tartalmazza továbbá

a tájékoztatást arról, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából

nem kezdte meg.”
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Abból, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontjának hatálybalépésével egyidejûleg módosult a 9/2002. (IV. 9.) IM

rendelet 23. § (3) bekezdése, elõírva a kioktatási kötelezettséget, az következik, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja

csak azokban az esetekben alkalmazható, amikor a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó bírósági felhívás az ez

irányú tájékoztatást is tartalmazta. Ez a szabályozás – az 1979. évi 11. tvr. 6. § (7) bekezdésére

figyelemmel – összhangban van a Be. 43. § (2) bekezdés f) pontja, illetve 62. §-a alapján fennálló általános (megelõzõ)

kioktatási kötelezettséggel.

A Bv. tvr. 2009. augusztus 9. napjától hatályos 17. §-a, amely a Btk. 47. § (4) bekezdésének e) pontjával kapcsolatos

eljárást szabályozza, ugyancsak ettõl a naptól határoz meg eljárási kötelezettséget mind a bv. intézetek, mind a bv.

bírák számára.

A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja alkalmazhatóságát, hatályosulását tehát a normavilágosság, a visszaható hatályú

jogalkotás és jogalkalmazás tilalma, valamint a hatóságoknak a terhelt irányában fennálló kioktatási kötelezettsége,

mint garanciális elvek és törvényi kötelezettségek összefüggésében is vizsgálni kell. A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja

alkalmazhatóságának anyagi jogi feltétele az, hogy az önhiba tanúsítása 2009. augusztus 9-étõl kezdõdõen valósuljék

meg. Tehát nem az ítélet jogerõre emelkedésének van jelentõsége, hanem annak, hogy a jogerõre emelkedett

ítéletben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére szóló – a Btk. 47. § (4) bekezdésének

e) pontjában elõírt hátrányos következmény alkalmazására figyelmeztetést tartalmazó – felhívás 2009. augusztus 9-ét

követõ szankcionált kötelezettséget írjon elõ, és a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését az elítélt önhibás

magatartása hiúsítsa meg.

Az indítvány 2. és 3. pontjában ismertetett döntések az elítéltek 2009. július 31. napjára, illetõleg 2009. március 19.

napjára szóló bevonulási kötelezettségeit állapították meg. Nyilvánvaló, hogy ezekben az idõpontokban a meg nem

jelenésük a törvény által ezzel a tartalommal nem volt szankcionálva, vagyis nem fûzõdött hozzá a feltételes

szabadságra bocsátásból kizárás. Az adott idõpontokra elõírt megjelenési kötelezettségük nem teljesítéséhez olyan

következményt fûzni, amelyet a jogalkotó csak 2009. augusztus 9-étõl vezetett be, téves, mert visszaható hatályú

jogalkalmazást valósít meg.

A teljesség kedvéért mutat rá a jogegységi tanács, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdése alkalmazásának tárgyában

a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát, mint általános hatályú jogelvet követte, és álláspontját nem a Btk.

2. §-ának értelmezésére alapította. A jogegységi tanács megalapozottnak találta a BK 82. számú vélemény ezzel

kapcsolatos okfejtését, mely szerint „kétségtelen, hogy a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja az elítéltre

nézve – az elkövetéskori büntetõ törvényhez képest – hátrányosabb rendelkezés; a Btk. 2. § alkalmazásának azonban

nincs helye”.

Mint arra a Legfelsõbb Bíróság már több esetben rámutatott, a Btk. 2. §-a a bûncselekmény elbírálásának

fõszabályaként rendeli az elkövetés idején hatályban levõ törvény alkalmazását, és mondja ki, hogy egyébként az új

büntetõ törvénynek nincs visszaható ereje. A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja a büntetõ törvény Általános Részében

megállapított olyan feltételes szabadságra bocsátást kizáró ok, amely szükségképpen a cselekmény jogerõs elbírálása

után értékelhetõ és alkalmazható. A Btk. 2. §-a a cselekmény jogerõs elbírálását követõen (miként a felülvizsgálati

eljárásban) nem alkalmazható.

A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma általánosan érvényesülõ jogelv, amely az egész jogrendszerre vonatkozik.

A legfõbb ügyész indítványa ennek példájaként éppen a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezését hívta

fel példaként.

A jogszabályok maguk állapítják meg hatálybalépésük idõpontját. A Btk. 47. § (4) bekezdésének e) pontját bevezetõ

módosító rendelkezés a 2009. augusztus 9-i hatálybalépésétõl eltérõ idõszakra vonatkozó alkalmazhatóságról

(átmenetrõl) nem rendelkezett, ezért a 47. § (4) bekezdés e) pontját csak 2009. augusztus 9. napjától lehet törvényesen

alkalmazni.

II. A büntetés-végrehajtási bíró Bv. tvr. 17. §-ában szabályozott eljárása során hozott jogerõs, téves

határozatának utólagos megváltoztathatósága

A legfõbb ügyész jogegységi indítványának másik eldöntendõ elvi kérdése a büntetés-végrehajtási bíró Bv. tvr. 17. §-a

alapján hozott téves határozatának megváltoztathatósága.

Az indítványban megjelölt határozatok közül a 2.) szám alatt ismertetett Bv.205/2010/2. számú bv. bírói határozat és

a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.Bkf.101/2010/2. számú – az elõbbit helybenhagyó – határozat foglaltak állást úgy,

hogy a bv. bíró említett törvényhely alapján hozott határozata alaki jogerõvel bír és nem engedi meg annak újabb

büntetés-végrehajtási bírói eljárással történõ módosítását.

Ez az álláspont téves.
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A gyakorlatban több esetben elõfordult, hogy a bv. bíró a Btk. 47. §-ának (4) bekezdés e) pontja alapján olyan

esetben is kizárta az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátásból, amikor a 9/2002. (VI. 9.) IM rendelet 23. §

(3) bekezdésében elõírt tájékoztatás hiányában nem kezdte meg a büntetés letöltését. A Legfelsõbb

Bíróságnak – a felülvizsgálati indítványban felhozottakon túlmenõen – ítélkezése során szerzett hivatalos

tudomása van arról, hogy ilyen döntések máshol is születtek. A bv. bíró Bv. tvr. 17. §-ában szabályozott eljárásában

hozott jogerõs, ám hibás döntése megváltoztathatóságának követelménye tehát indokolt. A Btk. 47. § (4) bekezdés

e) pontjának sérelmét jelentõ végzés utólagos orvosolhatóságának, azaz megváltoztathatóságának a kérdését

sem a Bv. tvr., sem más jogszabály kifejezetten nem rendezi. Megválaszolható azonban a kérdés a Bv. tvr. 6. §-ának

(7) bekezdésére figyelemmel a mögöttes szabályként alkalmazni rendelt büntetõeljárási törvény rendelkezései

alapján.

A 2009. évi LXXX. törvény 9. §-ának (2) bekezdése a Btk. 47. § (4) bekezdését egy új, e) ponttal – a feltételes szabadságra

bocsátásból kizárást eredményezõ újabb okkal – egészítette ki, amely a törvényhely szerkezeti egységét nem bontotta

meg, csupán új esetkört vezetett be. Az e) pontban szabályozott kizáró ok – törvényi elhelyezésébõl következõen – jogi

természetét és következményét illetõen azonos a Btk. 47. § (4) bekezdésének a)–d) pontokig terjedõen felsoroltakkal.

A büntetõeljárási törvény 557. §-ának (1) bekezdése lehetõvé (sõt hivatalból kötelezõvé) teszi a perbíróság számára

a feltételes szabadságra vonatkozó, törvénynek meg nem felelõ rendelkezés utólagos módosítását. Mivel

az e) pontban meghatározott ok mindenben azonos az ugyanezen bekezdés a)–d) pontjaiban felsorolt okok

joghátrányaival, nyilvánvaló, hogy annak jogsértõ megállapítása és ennek eredményeképpen a feltételes szabadságra

bocsátásból a kizárás téves rendelkezése esetén módot kell adni ennek a hibás döntésnek az orvoslására is. Az ok és

következmény a Btk. Általános Részében ugyanazon törvényhelyben történt elhelyezése a szabályozás

egyöntetûségét és egyenrangúságát testesíti meg, és ezen nem változtat az sem, hogy ennek – az ítélethozatalhoz

képest késõbb bekövetkezõ – oknak a konzekvenciáit a büntetés-végrehajtási bíró vonja le. Az ellenkezõ értelmezés

ahhoz a képtelen eredményhez vezetne, hogy ameddig az ügyet érdemben eldöntõ perbíró – járulékos kérdésben

hozott – döntése utólag megváltoztatható, addig a büntetés-végrehajtás körébe tartozó valamely nem érdemi

rendelkezés nem.

A Bv. tvr. 6. §-ának (7) bekezdése alapján – eltérõ rendelkezés hiányában – a büntetés-végrehajtási bíró eljárására

a különleges eljárás szabályai irányadók. Mivel a Bv. tvr. a büntetõeljárási törvény rendelkezéseit kivétel nélkül

mögöttes jogszabályként írja elõ, így szükségképpen alkalmazásra kerülhetnek a Be.-nek a különleges eljárásra

vonatkozó szabályai is. A különleges eljárások általános szabályait tartalmazó 555. § (2) bekezdés b) pontja

az alapügyben ügydöntõ határozatot hozó elsõfokú bíróság hatáskörébe utalja a különleges eljárás lefolytatását,

de ez az elõírás csak eltérõ rendelkezés hiányában érvényesül. Jelen esetben a Bv. tvr. 17. §-a eltérõ rendelkezés,

mivel bv. bírói hatáskörbe utalja a Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontjában elõírt törvényi elõfeltétel megállapítását és

emiatt az elítélt feltételes szabadságra bocsátásból kizárását. Ennek megfelelõen a bv. bíró döntésének

módosítását is a bv. bíró hajtja végre. Ezért az az értelmezés a helytálló, hogy amennyiben a bv. bíró a Btk. 47. §

(4) bekezdésének e) pontjában meghatározott feltételeket a jogszabályban – tehát normatívan – elõírt

tájékoztatás hiányában állapította meg a szabadságvesztés letöltését önhibájából meg nem kezdõ elítélttel

szemben, úgy a Bv. tvr. 17. § (2) bekezdése alapján hozott jogerõs döntését a Be. 557. § (1) bekezdésében

szabályozott különleges eljárás rendjében – hivatalból vagy indítványra – megváltoztathatja. A Bv. tvr. 17. §-a

alapján hozott jogerõs bv. bírói döntés utólagos megváltoztatása – a Be. 557. § (1) bekezdése

alapján – értelemszerûen más hibák esetén is megengedett. Nem zárható ki ugyanis, hogy a bv. bíró például

az önhiba megállapításával kapcsolatban téved.

A legfõbb ügyész indítványában helyesen idézte a Legfelsõbb Bíróság HGy.1855. számú elvi határozatát, amely

kimondotta, hogy a Be. 6. § (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott többszöri eljárás tilalma kizárólag

a bíróság jogerõs ügydöntõ határozatára vonatkozik. Ügydöntõnek pedig csak azok a határozatok tekinthetõk,

amelyekben a bíróság a Be. vonatkozó szabályai (Be. 234–256. §-ai) szerint lefolytatott bírósági eljárást követõen

a törvényes vádról határoz. Az ügy érdemében hoz tehát mindenkivel szemben kötelezõ érvényû, a terhelt

büntetõjogi felelõsségét megállapító vagy õt felmentõ ítéletet, illetve eljárást megszüntetõ végzést. Miként az elvi

határozatban vizsgált, a büntetés végrehajtásának kizártságát megállapító végzésnek, úgy a feltételes

szabadságra bocsátásból kizárást kimondó bv. bírói végzésnek sincs anyagi jogereje. Így ahhoz, res iudicata (ítélt

dolog) hatás nem fûzõdik.

A Legfelsõbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában kialakult értelmezés ebben a kérdésben következetes. Ezzel

kapcsolatban a – Bv. tvr. 17. §-ának (2) bekezdése szerinti, bv. bíró által lefolytatott feltételes szabadságból kizárást

kimondó büntetés-végrehajtási ügyben a kizárás megváltoztatása érdekében a terhelt által benyújtott felülvizsgálati
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indítványt elutasító – Bfv.III.629/2010/2. számú végzés a következõket tartalmazza: „...az ügydöntõ határozat

ügydöntõ tartalma egyben – értelemszerûen – azt is jelenti, hogy a jogerõssé válásának anyagi és alaki jogerõhatása

egyaránt van. Alaki jogerõ folytán a határozat rendes perorvoslattal nem változtatható meg. Anyagi jogerõ alapján

pedig a büntetõjogi fõkérdésrõl való döntés végrehajtható.

Az ügydöntõ határozatokkal szemben igénybe vehetõ rendkívüli jogorvoslatok rendeltetése éppen az,

hogy – bizonyos feltételek mellett – lehetõség legyen az anyagi jogerõ felbontására is.

A nem ügydöntõ határozatok – a fellebbezési jog folytán – alaki jogerõre természetesen képesek, azonban – tartalmuk

miatt – anyagi jogerõhatásuk nincs. Ehhez képest annak sincs elméleti akadálya, hogy az általuk eldöntött kérdés újból

eldönthetõvé váljon, illetve ez nem rendkívüli jogorvoslatokhoz kötött.

Gyakorlatilag pedig a Be. XXIX. Fejezetének rendeltetése épp az, hogy a határozat alakilag jogerõs tartalma utóbb

újból eldönthetõvé, az alaki jogerõ felbonthatóvá váljon. Azért van erre lehetõség, mert ilyenkor az alaki jogerõhöz

egyben nem társul anyagi jogerõ. Mindez pedig összhangban áll azzal, hogy a határozat ügydöntõ tartalma ezúton

nem, csupán rendkívüli jogorvoslatokkal válik ismét peresíthetõvé.

Kétségtelen, hogy a Be. 557. § (1) bekezdése kifejezetten olyan körben biztosítja az alaki jogerõ felbontását, ami

az adott ügyben a kifogás tárgya. Ehhez képest pedig – az 1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) 6. § (7) bekezdése

értelmében – a különleges eljárás lehetõsége adott.”

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Jogegységi Tanácsa a jogalkalmazás egységének biztosítása

érdekében [Be. 439. § (1) bekezdés a) pont] a jogegységi indítványnak helyt adott és a Be. 443. §-ának (2) bekezdése

alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. Határozatát a Be. 445. §-ának (2) bekezdése, illetõleg a Bszi.

32. §-ának (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2010. július 5.

Dr. Baka András s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Kónya István s. k., Dr. Akácz József s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Édes Tamás s. k., Dr. Katona Sándor s. k.,
bíró bíró

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 1/2010. (VII. 16.) büntetõ, közigazgatási

és polgári közös jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának büntetõ, közigazgatási és polgári közös jogegységi tanácsa

a Budapesten, 2010. év július hó 5. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által jogszabály alapján kiállított, a jogosult nevét, lakcímét, nyugdíjas törzsszámát

tartalmazó, egyedi sorszámozással ellátott, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére

jogosító „Nyugdíjasok utazási utalványa” közokirat.
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Indokolás

A Szegedi Ítélõtábla Büntetõ Kollégiumának vezetõje – figyelemmel arra, hogy az ítélõtábla területéhez tartozó Békés

Megyei Bíróságon eltérõ gyakorlatot észlelt a „Nyugdíjasok utazási utalványa” okirati minõsége megítélésének

kérdésében – jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezte.

A Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiumának vezetõje – a kezdeményezéssel egyetértve – az 1997. évi LXVI. törvény

(Bszi.) 31. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, illetve az 1998. évi XIX. törvény (Be.) 440. §-a (1) bekezdésének

a) pontjában meghatározott jogkörében, a Bszi. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Be. 439. §-a

(1) bekezdésének a) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát

indítványozta abban az elvi kérdésben, hogy a „Nyugdíjasok utazási utalványa” elnevezésû okirat meghamisítása,

ilyen – hamis tartalmú – igazolvány készítése, illetõleg felhasználása a Btk. 274. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja

szerinti közokirat-hamisítás bûntettének, avagy a Btk. 276. §-ában írt magánokirat-hamisítás vétségének minõsül-e.

Egyidejûleg – mivel a szóban levõ elvi kérdés a társkollégiumok ügykörét is érinti – indítványt tett a héttagú jogegységi

tanács megalakítására is.

I. Az eltérõ ítélkezési gyakorlat szemléltetésére a Békéscsabai Városi Bíróság elõtt 1.B.64/2009., valamint

11.B.288/2008. szám alatt folyamatban volt ügyre hivatkozott. Mindkét ügy terheltje hamis nyugdíjas utazási

igazolvány felhasználásával vásárolta meg a 90%-os kedvezményû menetjegyét.

a) A Békéscsabai Városi Bíróság a 2009. április 29-én kihirdetett 1.B.64/2009/5. számú ítéletével a terheltet a Btk.

274. §-a (1) bekezdésének b) pontjába ütközõ közokirat-hamisítás bûntettében mondta ki bûnösnek.

A téves jogi minõsítés miatt a terhelt javára bejelentett fellebbezés alapján másodfokon eljáró Békés Megyei

Bíróság a 2010. január 25-én meghozott 1.Bf.243/2009/4. számú ítéletével a városi bíróság ítéletét akként

változtatta meg, hogy a cselekményt magánokirat-hamisítás vétségének (Btk. 276. §) minõsítette.

Határozatának indokolásában a másodfokú bíróság hivatkozott arra, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által

kiállított utazási utalvány nem a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-ának (1) bekezdése szerinti hatósági határozat,

nem a Ket. 83. §-ában írt hatósági igazolvány, s nem is a Ket. 85. §-a szerinti hatósági igazolvány, mert e hatósági

aktusok törvényi kellékeinek nem felel meg.

A „Nyugdíjasok utazási utalványa” a Pp. 195. §-ának (1) bekezdésében foglalt irányadó követelményeit nem

teljesíti, azt a nyugdíjfolyósító szerv nem nyugdíj-megállapítási, illetve folyósítási feladat- és hatáskörében, azaz

nem hatósági, közigazgatási jogkörben eljárva állítja ki, következésképpen az nem közokiratnak, hanem

magánokiratnak tekintendõ.

b) A Békéscsabai Városi Bíróság 2008. november 18-án kelt 11.B.288/2008/11. számú ítéletét viszont – amellyel

a terhelt bûnösségét a Btk. 274. §-a (1) bekezdésének b) pontjába ütközõ közokirat-hamisítás bûntettében

állapította meg – a Békés Megyei Bíróság a 2.Bf.18/2009/4. számú végzésével 2009. február 9-én helybenhagyta.

Határozatának indokolásában hivatkozott arra, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló

289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának (1)–(3) és (6) bekezdése, továbbá 2. §-a alapján nem kétséges, hogy

az ONYF olyan költségvetési és közigazgatási feladatokat ellátó szerv, amely a nyugdíjasok utazási utalványának

kibocsátását az adott Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz telepíti, az igazgatóság – mint hatóság – pedig ezután

a saját nyilvántartásában szereplõ jogosultak számára a nevet és lakcímet, valamint a nyugdíjas törzsszámot

feltüntetve, egyedi számozással ellátva azt kiállítja.

Minthogy ezt követõen az utalvány már nem csak azt igazolja, hogy a kiállító az adott helyen, idõben,

meghatározott személyre vonatkozó adatot közokiratba foglalt, hanem azt is, hogy az – az ellenkezõ

bizonyításáig – tartalmilag valós. Ekként a nyugdíjas utazási igazolvány bizonyító erejû közokirat.

A Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiumának vezetõje jelezte, hogy az ellentétes döntések közül – álláspontja

szerint – a Békéscsabai Városi Bíróság 1.B.64/2009/5. és 11.B.288/2008/11. számú, illetõleg a Békés Megyei Bíróság

2.Bf.18/2009/4. számú határozata értelmezte helyesen a jogszabályokat. Ennek megfelelõen indítványozta, hogy

a jogegységi tanács az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a jogegységi eljárást folytassa le és

határozatában mondja ki, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által jogszabály alapján kiállított, a jogosult nevét,

lakcímét, nyugdíjas törzsszámát tartalmazó, egyedi sorszámozással ellátott „Nyugdíjasok utazási utalványa”,

amely a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosít, közokirat.

A legfõbb ügyész a BF.1876/2010. számú nyilatkozatában azt az álláspontot fejtette ki, hogy a „Nyugdíjasok

utazási utalványa” magánokiratnak minõsül.
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II. A jogegységi tanács egyetértett azzal, hogy a felmerült jogkérdésben a Be. 439. §-a (1) bekezdésének a) pontja és

440. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatása és jogegységi határozat meghozatala

indokolt.

A Btk. 275. §-a alkalmazása szempontjából a közokirat fogalmára nézve a Pp. 195. §-ának (1) bekezdése az irányadó.

Ekként okirat az olyan papíralapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyzõ vagy más hatóság, illetve

közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki, s amely teljesen bizonyítja a benne foglalt

intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban

foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is,

amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.

A közforgalmú személyszállítási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében

a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított „Nyugdíjasok utazási utalványa” olyan okirat, amely az abban megjelölt személyt

a jogszabályban meghatározott számú és mértékû utazási kedvezmény igénybevételére jogosítja fel.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésébõl

kitûnõen az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (ONYF) központi hivatal, amelynek – a 2. § (1) bekezdése

értelmében – igazgatási szervei a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és

a Nyugdíjbiztosítási Jogorvoslati Igazgatóság.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az ONYF központi irányítása alatt állnak, s nyugdíj megállapítási, illetve

folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A központi hivatal pedig a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 72. §-ának (1) bekezdése szerint

kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt mûködõ központi államigazgatási szerv.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.

(X. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése értelmében a nyugellátás megállapítása során hatósági

hatáskörben az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság, illetõleg – egyes esetekben – a Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság jár el. A nyugellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat ez utóbbi szerv látja el. E jogszabályi

rendelkezésbõl azonban nem következik, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatósági hatásköre kizárólag

a nyugellátások megállapításával kapcsolatos [168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés

b) pont] döntésekre szorítkozik.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, mint közigazgatási szerv ugyanis – egyebek mellett – az ellátás folyósításának

megkezdésekor igazolást ad ki a nyugdíjfolyósítási törzsszámról [Tny. 79. § (1) bekezdés], kiadhat igazolást a folyósított

ellátás összegérõl, arról, hogy az ellátásban részesülõ jogosult-e alanyi jogon közgyógyellátásra, mulasztási bírságot

szabhat ki, méltányossági döntést hozhat.

Ugyanúgy hatósági hatáskörben ügykörén belül állítja ki az egyedi sorszámmal ellátott „Nyugdíjasok utazási

utalványát” is, amely a név, lakcím, törzsszám feltüntetésével tényt igazol, nevezetesen azt tanúsítja közhitelesen,

hogy az azon szereplõ személy nyugdíjas, s ilyenként az utazási kedvezmény igénybevételére jogosult.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. §-ának

(2) bekezdése értelmében a hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot,

mindezek más hasonló módon történõ igazolását, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést

határozatnak kell tekinteni.

Az említett utalvány tehát közokirat, melynek nem mond ellent az, hogy azon a kedvezmény igénybevételének tényét

(amely értelemszerûen nem közhiteles adat) a közforgalmú közlekedési vállalat alkalmazottja jegyzi fel, továbbá

az sem, hogy – nem arcképes okiratról lévén szó – a személyazonosság igazolásához (akárcsak a TAJ-kártya esetében)

fényképpel ellátott közokirat felmutatása szükséges. A közokirati minõség szempontjából nincs jelentõsége annak,

hogy a „Nyugdíjasok utazási utalványa” megjelenési formáját a jogszabály nem írja elõ. A 85/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelet 7. §-ának (1) bekezdésén alapuló „utazási utalvány” viszont értelemszerûen nem köz-, hanem magánokirat,

minthogy azt a kibocsátó akkor is munkáltatóként (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszony, vagy

munkaviszony keretében) állítja ki, ha egyébként hatósági hatáskört gyakorol.
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A fentebb kifejtettekre figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság büntetõ, közigazgatási és polgári közös jogegységi tanácsa

a jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §) a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott, s

döntését a Bszi. 32. §-a (4) bekezdése, illetve a Be. 445. §-ának (2) bekezdése értelmében a Magyar Közlönyben

közzéteszi.

Budapest, 2010. július 5.

Dr. Baka András s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Akácz József s. k., Dr. Demeter Ferencné s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Édes Tamás s. k., Dr. Katona Sándor s. k.,
bíró bíró

Dr. Kárpáti Zoltán s. k., Dr. Zanathy János s. k.,
bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 54/2010. (VII. 16.) OGY határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek

és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Fogyasztóvédelmi bizottságba

dr. Tóth József (Fidesz) helyett

dr. Vitányi Istvánt (Fidesz),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Tóth Józsefet (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 55/2010. (VII. 16.) OGY határozata

Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Komáromi Városi Bíróság

5. B. 39/2010/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 56/2010. (VII. 16.) OGY határozata

Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság

17. B. 22/2010. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 57/2010. (VII. 16.) OGY határozata

Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság

17. B. 23/2010./13. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 58/2010. (VII. 16.) OGY határozata

Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság

17. B. 24/2010/13. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 204/2010. (VII. 16.) KE határozata

a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek általános választása idõpontjának

kitûzésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt jogkörömben a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek

általános választásának idõpontját 2010. október 3-ra (vasárnapra) tûzöm ki.

Budapest, 2010. július 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: III-1/02535/2010.

A köztársasági elnök 205/2010. (VII. 16.) KE határozata

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésénak hozzájárulásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Muska Jurij

Jurijovics rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történõ

kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. július 6.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02380/2010.
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A köztársasági elnök 206/2010. (VII. 16.) KE határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. §

(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

dr. Petrisor Jánost 2010. december 16-ai hatállyal,

dr. Fekete Tamást 2010. december 30-ai hatállyal,

dr. Szunyi Gábort 2011. március 31-ei hatállyal,

Szõllõsné dr. Juhász Erzsébetet 2011. július 31-ei hatállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt

dr. Pátrovics Zoltánt 2011. február 5-ei hatállyal,

Sinkó Jeremiásné dr. Lipóczi Margitot 2011. július 9-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Dr. Bitáné dr. Hartmann Krisztinát,

dr. Bors Szilviát,

dr. Cseke Ivettet,

dr. Hánzli Jánost és

dr. Puskás Ágnest 2010. augusztus 1. napjától,

dr. Csábi Krisztinát,

dr. Holdampf Gusztáv Gábort és

dr. Sebõ Ildikót 2010. szeptember 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá,

dr. Bálizsné dr. Gáspár Kingát,

dr. Hartmann Norbertet,

dr. Kelemen Péter Józsefet,

dr. Rák Nikolettet és

dr. Sarkantyu Szabolcsot a 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig,

dr. Horváth Helgát és

dr. Oláh Gaszton Gábort a 2010. szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá

kinevezem.

Budapest, 2010. július 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02454/2010.
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A köztársasági elnök 207/2010. (VII. 16.) KE határozata

altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Hazuga Károly altábornagy

szolgálati viszonyát 2010. december 29-én megszüntetem és õt 2010. december 30-ai hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. június 14.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02455/2010.

A Kormány 1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozata

a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ

felhasználásról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében

biztosított jogkörében 10797190,0 ezer forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi

költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban, egy tizedessel
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(+/–)
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száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi

jövedelemadója

294191 18 2010. május–júniusi rendkívüli idõjárásban megsemmisült

lakóingatlanok helyreállításának támogatása

1 585 000,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

015558 8 Regionális Államigazgatási Hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 023,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

976,0

3 Dologi kiadások 290,0

16 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –10 797 190,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

2 Szakigazgatási intézmények

004273 1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12 264,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 937,0

3 Dologi kiadások 2 319,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

256501 8 Víz- és környezeti kárelhárítás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 907 245,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

510 949,0

3 Dologi kiadások 3 423 228,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 166,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

45,0

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi

infrastrukturális ellátás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 25,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

7,0
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3 Dologi kiadások 305,0

281289 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok

központi logisztikai ellátás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 255,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

69,0

3 Dologi kiadások 52 301,0

2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 368,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 259,0

3 Dologi kiadások 13 122,0

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 82 137,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

22 030,0

3 Dologi kiadások 36 430,0

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 29 209,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6 630,0

3 Dologi kiadások 18,0

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 560 208,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

421 266,0

3 Dologi kiadások 935,0

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 125 522,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

33 775,0

3 Dologi kiadások 294 388,0

5 Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások

442 223,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

004800 7 Vám- és Pénzügyõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37 277,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

10 065,0

3 Dologi kiadások 4 836,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 162,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

44,0

3 Dologi kiadások 14,0

002994 14 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 18 720,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 670,0

3 Dologi kiadások 293,0

002950 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12 415,0
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2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

3 352,0

3 Dologi kiadások 125 418,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

015558 8 Regionális Államigazgatási Hivatalok 3 289,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

2 Szakigazgatási intézmények

004273 1 Mezõgazdasági Szakigazgtási Hivatal 17 520,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

256501 8 Víz- és környezeti kárelhárítás 5 841 422,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 211,0

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi
infrastrukturális ellátás kiadásai

337,0

281289 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok
központi logisztikai ellátás kiadásai

52 625,0

2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 23 749,0

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 140 597,0

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 35 857,0

001580 7 Rendõrség 1 982 409,0

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 895 908,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

004800 7 Vám- és Pénzügyõrség 52 178,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 220,0

002994 14 Országos Mentõszolgálat 24 683,0

002950 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 141 185,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzat felhasználása/zárolása

(módosítása +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   
Állami Számvevõszék 1 példány   idõarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   egyéb: azonnal 10 797 190,0 10 797 190,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A külügyminiszter 36/2010. (VII. 16.) KüM határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti

pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás

kihirdetésérõl szóló 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak

hatálybalépésérõl

A 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. február 5-i, 14. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és

Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás 11. cikk c) bekezdése

az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás

hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak. Jelen Megállapodás az errõl szóló késõbbi jegyzék

kézhezvételének napján lép hatályba.”

A magyar jegyzék dátuma: 2010. február 11.

A mongol jegyzék kézhezvételének dátuma: 2010. május 12.

A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. május 12.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram

kialakításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2010. május 12-én,

azaz kettõezer-tíz, május tizenkettedikén hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 37/2010. (VII. 16.) KüM határozata

a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság,

Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás

kihirdetésérõl szóló 2009. évi CV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2009. évi CV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. november 5-i, 155. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság, az Osztrák

Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás

14. cikk 14.1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„A Megállapodás a második hónap elsõ napján lép hatályba azt a napot követõen, hogy a letéteményes a megfelelõ

diplomáciai úton kézhez vette a legutolsó Szerzõdõ Állam írásos értesítését is arról, hogy a Megállapodás hatályba

léptetéséhez szükséges vonatkozó jogszabályi eljárásokat befejezték.”

Az utolsó értesítés kézhezvételének dátuma: 2010. június 4.

A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. augusztus 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CV. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar

Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt

tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2009. évi CV. törvény 2. és 3. §-ai 2010. augusztus 1-jén, azaz

kettõezer-tíz, augusztus elsején hatályba lépnek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A külügyminiszter 38/2010. (VII. 16.) KüM határozata

az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya

közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodás és az azt módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl

szóló 2009. évi X. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2009. évi X. törvénnyel a Magyar Közlöny 38. számában kihirdetett, egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl

a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodás és az azt módosító jegyzõkönyv 3. cikke

a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:

„E jegyzõkönyvet a Szerzõdõ Felek saját eljárásuknak megfelelõen hagyják jóvá. A jegyzõkönyv a megállapodás

hatálybalépésével azonos napon lép hatályba. Amennyiben azonban a jegyzõkönyvet a Szerzõdõ Felek

a megállapodás hatálybalépésétõl eltérõ napon hagynák jóvá, a jegyzõkönyv azon a napon lép hatályba, amelyen

a Felek értesítették egymást a belsõ jóváhagyási eljárás befejezésérõl.”

Jóváhagyásról szóló nyilatkozat megtételének idõpontja: 2009. április 3.

A megállapodás és a módosító jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2009. április 3.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi X. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az egyrészrõl

az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló

megállapodás és az azt módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2009. évi X. törvény 2. és 3. §-ai 2009. április 3-án,

azaz kettõezer-kilenc április harmadikán léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 39/2010. (VII. 16.) KüM határozata

az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya

közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodást módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló

2009. évi CVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2009. évi CVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 157. számában kihirdetett, egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl

a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodást módosító jegyzõkönyv 3. cikke

a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:

„A szerzõdõ felek értesítik egymást a jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljárások lezárultáról. Ez

a jegyzõkönyv az utolsó írásbeli értesítés beérkezésének napján lép hatályba.”

Az utolsó írásbeli értesítés: 2009. október 27.

A jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2009. október 27.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CVII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az egyrészrõl

az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló

megállapodást módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2009. évi CVII. törvény 2. és 3. §-ai 2009. október 27-én, azaz

kettõezer-kilenc október huszonhetedikén léptek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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