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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
38.  §  (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Jelentési kötelezettség

1. § (1) A betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15.  § (1)  bekezdése szerinti jelentést a  fertőző betegségek és a  járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
esetdefinícióknak megfelelően, az értesülést követő 24 órán belül teszi meg az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv részére.

 (2) A  betegellátó köteles tájékoztatni az  egészségügyi államigazgatási szervet a  megbetegedés kimeneteléről, 
ha az  (1)  bekezdés szerint bejelentett fertőző betegségben szenvedő személy szövődménnyel, tartós szervi 
elváltozással gyógyult, vagy a betegség következtében meghalt.

 (3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jelentést az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni.

2. §  Az Eüak. 1. számú mellékletében foglalt táblázat B) pontjában felsorolt fertőzések, illetve fertőző betegségek esetén 
a betegellátó az Eüak. 15. § (2) bekezdése szerint személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi 
államigazgatási szervnek az érintett egészségügyi adatainak a 2. és a 3. mellékletben meghatározott körét.

3. § (1) Ha bármely, mikrobiológiai vizsgálatot végző betegellátó (a továbbiakban: mikrobiológiai vizsgálatot végző 
laboratórium) olyan vizsgálati eredményt állapít meg, amely a  vizsgált egyén szervezetében közvetlenül 
vagy közvetetten bizonyítja az  Eüak. 1. számú mellékletében foglalt táblázat A), illetve B)  pontjában felsorolt 
fertőzéseket, fertőző betegségeket, mérgezéseket okozó kórokozó jelenlétét, köteles azt 24 órán belül jelenteni 
a  4.  melléklet szerinti adattartalommal – a  B)  pont esetében személyazonosításra alkalmatlan módon – az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere 
útján.

 (2) A  mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium köteles személyazonosító adatokkal együtt jelenteni 
az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül minden olyan, az  5.  mellékletben felsorolt kórokozók azonosítása céljából 
végzett laboratóriumi vizsgálat eredményét is, amelynél a  vizsgálat nem igazolta a  fertőzést, fertőzéses eredetű 
megbetegedést, mérgezést.

 (3) Felügyelet alá vont kórokozónak minősül az  Enterobacter sakazakii, valamint minden olyan baktérium, amelynek 
esetében a  mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium legalább egy antibiotikummal szemben érzékenységi 
vizsgálati eredményt adott ki.

4. §  A betegellátó a  telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) részére köteles jelenteni 
az érintett személy egészségügyi és személyazonosító adatait, ha klinikailag, illetve laboratóriumi vizsgálatok során 
észleli a 6. mellékletben felsorolt, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések előfordulását. A  jelentést a beteg 
fekvőbeteg-gyógyintézetből történő távozását, vagy az ott bekövetkezett halálát követő 14 munkanapon belül kell 
megtenni. Az egyes jelentések adattartalmát a 7. melléklet tartalmazza.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 3. szám 341

2. A jelentés módja

5. § (1) Az  1. és a  2.  § szerinti bejelentést a  kezelőorvos, az  érintett halálának bekövetkezését követően felismert fertőző 
betegség esetén a halál okát megállapító orvos teszi meg.

 (2) A 3. § szerinti jelentéseket a mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium vezetője által kijelölt személy teszi meg.
 (3) A  4.  § szerinti jelentéseket az  egészségügyi szolgáltató által infekciókontroll tevékenység végzésével megbízott 

személy teszi meg.
 (4) Az  Országos Mentőszolgálat, továbbá a  mentést, illetve betegszállítást végző egyéb szervezet telefonon vagy 

az  ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere útján jelenti az  esemény helyére, kezdetére, a  jellemző 
tünetekre, a  veszélyeztetettek és a  betegek számára vonatkozó egészségügyi adatokat, ha tevékenysége során 
fertőző betegség halmozott előfordulásáról vagy annak gyanújáról szerez tudomást.

6. § (1) Az  1–5.  §-ban meghatározott jelentéseket elektronikusan, az  ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti 
informatikai rendszere útján kell megtenni. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:
a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy
b) az  internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatokat az  egészségügyi szolgáltató saját elektronikus 

nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével automatikusan betölti az ÁNTSZ járványügyi felügyeleti 
informatikai rendszerébe.

 (2) A  2. és a  3.  § alapján meghatározott információkat a  jelentésre kötelezettek a  beteg (fertőzött) vagy a  vizsgált 
személy adataiból az ÁNTSZ által meghatározott módszer alkalmazásával képzett, személyazonosításra alkalmatlan 
egyedi kóddal ellátva jelentik.

 (3) A  jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a  jelentés módjának technikai leírását, 
beleértve az  adatszerkezetet, a  rekordképeket és az  adatmezők részletes definícióját, valamint a  felhasználói 
kézikönyveket az ÁNTSZ az internetes honlapján teszi közzé.

3. Teendők a jelentés beérkezését követően

7. § (1) A bejelentést fogadó egészségügyi államigazgatási szerv a beérkezést követő munkanap végéig ellenőrzi, szükség 
esetén véleményezi az elektronikusan érkezett jelentéseket.

 (2) Ha a  bejelentés nem a  megbetegedés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetéhez (a továbbiakban: járási népegészségügyi 
intézet) érkezik, a  járási népegészségügyi intézet a  bejelentés szerinti információkról haladéktalanul értesíti 
a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet.

 (3) Ha a  bejelentett fertőző beteg megbetegedési helye nem azonos a  lakóhelyével vagy a  tartózkodási helyével, 
a  járási népegészségügyi intézet a 8. mellékletben szereplő adatok átadásával tájékoztatja a beteg lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet.

 (4) Ha a bejelentés alapján az Eüak. 15. § (7) bekezdése szerinti állatról emberre terjedő fertőző betegség vagy annak 
gyanúja merül fel, a  járási népegészségügyi intézet a  8.  mellékletben meghatározott információk 24 órán belül 
történő továbbításával tájékoztatja a  megbetegedés vagy az  expozíció helye szerint illetékes élelmiszerlánc-
felügyeleti szervet.

4. Helyesbítés

8. § (1) A  bejelentő a  jelentések bármely adatában történt változásról vagy a  hibás adatközlésről köteles értesíteni azt 
az egészségügyi államigazgatási szervet, amely felé a jelentést tette.

 (2) Ha valamely fertőző betegség kórisméjével vagy annak gyanújával bejelentett beteg megfigyelése, vizsgálata során 
megállapítást nyer, hogy a kórisme téves, erről – helyesbítő céllal – új jelentést kell tenni.

5. Sürgős jelentések

9. § (1) A  9.  melléklet szerinti sürgősen jelentendő fertőző betegségek vagy kórokozók előfordulása esetén a  betegellátó 
az észlelést követő 12 órán belül – a jelentés megtétele mellett – telefonon is bejelenti a jelentés szerinti adatokat 
a  telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, vagy munkaidőn túl készenlétének, illetve 
ügyeletének, az pedig haladéktalanul értesíti az ÁNTSZ-t.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti módon a  betegellátó – az  1. és a  2.  § rendelkezéseire tekintettel – haladéktalanul jelenti 
a  telephelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, ha egy jelentendő fertőző betegség, illetve 
bármely, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés halmozottan vagy járványosan fordul elő, valamint ha bármely 
egyéb fertőző betegség szokatlanul súlyos formában vagy meghatározott időszakban és meghatározott területen 
a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal fordul elő.

6. A fertőző betegek nyilvántartása

10. § (1) A jelentett fertőző beteg személyes és egészségügyi adatait köteles nyilvántartani
a) a jelentésre kötelezett betegellátó,
b) a járási népegészségügyi intézet, valamint
c) a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv.

 (2) Az  Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) országos nyilvántartást vezet a  bejelentett fertőző 
megbetegedésekről, fertőzésekről, járványokról.

 (3) A betegellátó a saját informatikai rendszerében tartja nyilván a fertőző betegeket. Az adatok mentését, archiválást 
úgy kell biztosítani, hogy a nyilvántartás az Eüak. szerinti időtartamig hozzáférhető legyen.

 (4) A nyilvántartásban szereplő adatok teljességéért és pontosságáért az annak vezetésére kötelezett a felelős.
 (5) A járási népegészségügyi intézet az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti rendszere segítségével tartja nyilván 

a bejelentett fertőző megbetegedéseket, illetve az azok diagnózisát megalapozó laboratóriumi leleteket.
 (6) A  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a  fertőző betegeknek a  járási népegészségügyi intézetek által 

regisztrált adatait számítástechnikai eszközök segítségével tartja nyilván.
 (7) Az OEK az egész ország területéről származó egészségügyi adatokat számítástechnikai eszközök segítségével tartja 

nyilván.
 (8) A  fertőzőbeteg-nyilvántartás egy naptári évre vonatkozó adatait a  járási népegészségügyi intézet, a  megyei 

népegészségügyi szakigazgatási szerv és az  OEK az  Eüak. szerint az  egészségügyi dokumentáció megőrzésére 
irányadó időtartamig kezeli. Az  adatbázis rögzítésére szolgáló szoftver archiválása során úgy kell eljárni, hogy 
1991-ig visszamenőleg kezelhető legyen a teljes adatbázis.

7. Járványok adatainak kezelése

11. § (1) A  járványokra vonatkozó adatokat az  egészségügyi szolgáltató által infekciókontroll tevékenységgel megbízott 
személy, a  járási népegészségügyi intézet, illetve a  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv az  ÁNTSZ által 
működtetett elektronikus járványügyi felügyeleti rendszerbe rögzíti, és folyamatosan karbantartja.

 (2) A  járvány kivizsgálását végző infekciókontroll személyzet, a  járási népegészségügyi intézet vagy a  megyei 
népegészségügyi szakigazgatási szerv az előzetes írásos jelentésnek az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti 
rendszerébe történő rögzítésével tájékoztatja az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet, az OEK-et 
és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt.

 (3) A  járvány lezajlása után, az  esemény megítéléséhez szükséges információk összegyűjtését követően a  járványt 
kivizsgáló infekciókontroll személyzet, a  járási népegészségügyi intézet vagy a  megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerv haladéktalanul zárójelentést készít, és rögzíti azt az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti 
rendszerében.

 (4) A  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv módosíthatja a  járási népegészségügyi intézet zárójelentését, 
ha az szakmailag indokolt.

8. A nyilvántartások és jelentések pontosítása

12. § (1) A  nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében a  betegellátó a  járási 
népegészségügyi intézet vagy a  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv felhívására közli a  járási 
népegészségügyi intézettel, illetve a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel az általa bejelentett fertőző 
megbetegedéssel összefüggésben rendelkezésére álló és az Eüak. alapján továbbítható valamennyi egészségügyi és 
személyazonosító adatot.

 (2) A  járási népegészségügyi intézet a  tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból pótolja 
az  elmulasztott bejelentéseket, illetve helyesbíti az  egyes fertőző betegségekkel kapcsolatos, korábban jelentett, 
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de utóbb tévesnek bizonyult adatokat, amennyiben a betegellátó ezt felszólítás ellenére sem tette meg. A pótlás, 
helyesbítés határideje az értesüléstől számított 72 óra.

9. Összefoglaló jelentések

13. § (1) Az  OEK, a  megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és a  járási népegészségügyi intézet a  beérkezett adatok 
alapján heti, havi és éves összefoglaló jelentést készít a  fertőző betegségek, a  mikrobiológiai vizsgálatot végző 
laboratóriumok által jelentendő kórokozók előfordulásáról és adatot szolgáltat az  országos tisztifőorvos, valamint 
a jogszabályok szerinti más szervezetek és intézmények számára.

 (2) Az  egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről szóló jelentések elkészítése tekintetében az  egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e  tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
szóló miniszteri rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

10. Nemzetközi jelentések

14. § (1) Az  OEK mint a  hazai járványügyi surveillance központ kapcsolatot tart az  Európai Betegségmegelőzési és 
Járványügyi Központtal, és teljesíti az  Európai Unió jogi aktusaiban előírt, fertőző betegségekkel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségeket.

 (2) Az  OEK az  Egészségügyi Világszervezetnek évente aggregált adatokat szolgáltat a  hazánkban jelentendő fertőző 
betegségek előfordulásáról.

11. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. §  Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a fertőző betegségek jelentésére és helyesbítésére használt papíralapú 
jelentőlapok 2014. december 31-ig használhatóak, ezen időpontig a  jelentőlapok postai úton díjmentesítve is 
továbbíthatóak.

17. §  A 14. § (1) bekezdése az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 2004. április 
21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 8. és 11. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

18. §  Hatályát veszti a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Fertőző beteg jelentés adattartalma

 1. A beteg TAJ-a:
 2. A beteg neve:
 3. A beteg születési helye (ország), dátuma:
 4. A megbetegedés helye, vagy a beteg lakóhelye, tartózkodási helye:
 5. A betegség neve:
 6. A beteg munkaköre:
 a munkahely, közösség neve, címe:
 7. A megbetegedés kezdete:
 8. Az ápolás helye:
 9. Ha a beteget kórházba szállították, a felvétel dátuma: ....... év .............. hó ........ nap
10. A kórház megnevezése, címe:
11. A kórházi elbocsátás dátuma:
12. A betegség kimenetele: gyógyulás szövődményt követően
    gyógyulás tartós szervi elváltozással
    meghalt
13. A szövődmény, tartós szervi elváltozás vagy elhalálozás dátuma:
 a szövődmény, tartós szervi elváltozás diagnózisa: ……………………………; BNO:
 a halál oka: a megnevezett fertőző betegség vagy más, éspedig: .……………; BNO:
Az orvos megjegyzései:

2. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A HIV-fertőzésre és az AIDS megbetegedésre vonatkozó, személyazonosító adatok nélkül, surveillance 
céljából gyűjtendő adatok köre

 1. A bejelentő neve, elérhetősége
 2. Az egészségügyi szolgáltató típusa
 3. A HIV-vizsgálatra vonatkozó adatok
 4. A fertőzött (beteg) neme
 5. A fertőzött (beteg) kora
 6. Születési helye (ország)
 7. Állampolgársága
 8. A diagnózis dátuma
 9. A diagnosztizálás időpontjában a fertőzött (beteg) klinikai stádiuma
10. A gondozásba vétel dátuma
11. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)
12. A fertőződés valószínűsíthető módja
13. A fertőzött (beteg) HBV pozitivitása
14. A fertőzött (beteg) HCV pozitivitása
15. A fertőzött (beteg) TBC megbetegedése
16. Az AIDS betegség diagnózisának dátuma
17. Az AIDS beteg kora
18. Az antiretrovirális kezelés kezdete
19. AIDS indikátor-betegségek
20. A halálozás dátuma
21. Az elhalálozott kora
22. A halál oka
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3. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A szexuális úton terjedő fertőzésekre (syphilis, connatalis syphilis, gonorrhoea, acut urogenitalis 
chlamydiasis, lymphogranuloma venereum) vonatkozó, személyazonosító adatok nélkül, surveillance 
célból gyűjtendő adatok köre

 1. A bejelentő neve, elérhetősége
 2. Az egészségügyi szolgáltató típusa
 3. A fertőzött (beteg) neme
 4. A fertőzött (beteg) kora
 5. Születési helye (ország)
 6. Állampolgársága
 7. A fertőződés valószínűsíthető helye (ország)
 8. A beteg (fertőzött) HIV státusza
 9. A fertőződés valószínűsíthető módja
10. A megbetegedés stádiuma, lokalizációja
11. Antibiotikum-rezisztencia (gonorrhoea)
12. A szülés dátuma (connatalis syphilis)
13. A beteg (fertőzött) klinikai tünetei (connatalis syphilis)
14. Halvaszületés (connatalis syphilis)
15. Születés után az elhalálozás dátuma (connatalis syphilis)
16. Az anyára vonatkozó adatok (connatalis syphilis)
17. Az anya syphilis diagnózisára vonatkozó adatok (connatalis syphilis)

4. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A laboratóriumok által jelentendő adatok köre

 1. A vizsgálatot végző laboratórium neve, azonosítója
 2. A vizsgálat egyedi azonosítója
 3. A vizsgálat kezdete
 4. A vizsgálat besorolása (tenyésztés/szerológia)
 5. A vizsgálat térítési kategóriájának azonosítója
 6. A beküldő neve, azonosítója
 7. A mintát másik laboratóriumba továbbító laboratórium neve, azonosítója
 8. A mintát továbbító laboratórium által kiadott minta sorszáma
 9. A vizsgálatot kérő neve, egyedi azonosítója
10. A validáló személy neve, egyedi azonosítója
11. A validálás dátuma
12. A kért vizsgálat leírása, módszere
13. A beteg neve, neme
14. A beteg TAJ-a
15. A beteg születési dátuma
16. A beteg egyedi technikai azonosítója (anonim kódja)
17. A beteg lakóhelye, tartózkodási helye (ország, irányítószám, település, utca, házszám)
18. Feltételezett diagnózis (BNO-kód, megnevezés)
19. Minta sorszáma a vizsgálatot végző laboratóriumban
20. A mintavétel időpontja
21. A minta megnevezése, típusa,
22. A kórokozó neve, azonosítója
23. A leletkiadás időpontja
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24. A szerológiai vizsgálat szöveges eredménye
25. A szerológiai vizsgálat minősítésének leírása
26. A szerológiai vizsgálat eredményének szöveges értékelése
27. A vizsgálat eredménye releváns-e járványügyi szempontból?
28. A mikroszkópos vizsgálat szöveges eredménye
29. A tenyésztéses vizsgálat negatív eredményének szöveges értékelése
30. Járványügyi, tipizáló és egyéb azonosító vizsgálat módszere és eredménye
31. Antibiotikum-rezisztenciára vonatkozó adatok (az antibiotikum neve, a vizsgálat eredménye)

5. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Kórokozók, amelyek esetében az irányukban elvégzett laboratóriumi vizsgálat negatív eredménye is 
jelentendő a vizsgált személy személyazonosító adataival együtt:

Bacillus anthracis
Bordetella pertussis
Borrelia recurrentis
Clostridium botulinum
Corynebacterium diphtheriae
Ebola-vírus
Himlővírus
Humán megbetegedést okozó madárinfluenza-vírus
Kanyaróvírus
Lassa-vírus
Legionella pneumophyla
Marburg-vírus
Mumps-vírus
Mycobacterium leprae
Nyugat-nílusi vírus
Poliovírusok
Burkholderia (Pseudomonas) mallei
Rabies vírus
Rikettsia prowazeki
Rift-völgyi láz vírusa
Rubeolavírus
Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi A, B, C
SARS-coronavírus
Sárgaláz vírusa
Vibrio cholerae
Yersinia pestis

6. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi ellátással összefüggő bejelentendő fertőzések

Személyazonosító adatokkal jelentendők:
Clostridium difficile által okozott fertőzés
Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések
Véráramfertőzés
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7. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentéseinek adattartalma

I.  Clostridium difficile által okozott fertőzés jelentésének adattartalma

Alapadatok:
 1. A kórház kódja:
 2. A kórház neve:
 3. A rögzítés dátuma:
 4. A beteg neve:
 5. A beteg neme:
 6. A beteg születési ideje:
 7. A beteg TAJ-a:
 8. Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):
 9. A kórházi felvétel időpontja:
10. A felvételes osztály megnevezése:
11. A fertőzés eredete:
12. A beteg sorsa:
13. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:
14. A kórházból hová bocsátották el?
15. A halál összefüggése a C. difficile fertőzéssel:

A fertőzésre vonatkozó adatok:
16. A fertőzés tüneteinek kezdete:
17. Azon kórházi osztály megnevezése, ahol a tünetek kezdődtek:
18. C. difficile fertőzés esetdefiníció szerint:
19. C. difficile fertőzés szövődménye:
20. Intenzív osztályos kezelés C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:
21. Hasi-sebészeti beavatkozás C. difficile fertőzés vagy szövődményei miatt:
22. Visszatérő fertőzés:
23. A fertőzés halmozódás része:
24. Kapott-e a beteg antibiotikumot a tüneteket megelőző 7 napban?
25. Az antibiotikum hatóanyaga:
26. Rizikótényezők:
27. Mikrobiológiai vizsgálatok:
28. Ha történt mikrobiológiai vizsgálat, típusa:
29. Ha történt tipizálás, eredménye:
30. Az antibiotikum hatóanyaga:
31. Antibiotikum-rezisztencia:
32. Az alkalmazott terápia:
33. Az antibiotikum hatóanyaga:
34. Alkalmazásának kezdete:
35. Időtartama:

II.  Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzések jelentésének adattartalma

Alapadatok:
 1. A kórház kódja:
 2. A kórház neve:
 3. A rögzítés dátuma:
 4. Multirezisztens kórokozó:
 5. A beteg neve:
 6. A beteg neme:
 7. A beteg születési ideje:



348 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 3. szám 

 8. A beteg TAJ száma:
 9. Ha újszülött, születési súlya:
10. Ha újszülött, gesztációs hét:
Járóbeteg
11. Megjelenés időpontja:
12. Járóbeteg-ellátási egység megnevezése:
Fekvőbeteg
13. A kórházi felvétel időpontja:
14. Felvételes osztály megnevezése:
15. Műtét megnevezése:
16. MRK-fertőzés után elkülönítés helyben:
17. Dokumentált infektológusi konzílium:
18. Történt-e áthelyezés fertőző osztályra?
19. A beteg sorsa:
20. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:
21. A kórházból hová bocsátották el?
22. A halál összefüggése az MRK fertőzéssel:

A fertőzésre vonatkozó és mikrobiológiai adatok:
23. A fertőzés megnevezése:
24. A tünetek kezdete:
25. Multirezisztens kórokozó neve:
26. Tenyésztési időpontja:
27. Vizsgálati minta:
28. A mikrobiológiai azonosítás módszere:
29. Az izolátum nyilvántartási száma:
30. Az antibiotikum hatóanyaga:
31. Antibiotikum-rezisztencia:
32. Rizikótényezők:………………………………..
33. Az alkalmazott terápia:
34. Az antibiotikum hatóanyaga:
35. Alkalmazásának kezdete:
36. Időtartama:

III.  Véráramfertőzés jelentésének adattartalma

Alapadatok:
 1. A kórház kódja:
 2. A kórház neve:
 3. A rögzítés dátuma:
 4. A beteg neve:
 5. A beteg neme:
 6. A beteg születési ideje:
 7. A beteg TAJ-a:
 8. Ha újszülött, születési súlya:
 9. Ha újszülött, gesztációs hét:
10. Elsődleges felvételi diagnózis (BNO kód):
11. A kórházi felvétel időpontja:
12. A felvételes osztály megnevezés:
13. A beteg sorsa:
14. A kórházi elbocsátás/halál/áthelyezés időpontja:
15. A kórházból hová bocsátották el?
16. A halál összefüggése a véráramfertőzéssel:
17. Boncolási jegyzőkönyv alátámasztja:
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A fertőzésre vonatkozó adatok:
18. Kórházi osztály, ahol a fertőzés kialakult:
19. A tünetek kezdete:
20. A véráramfertőzés eredete:
21. Szekunder véráramfertőzés esetén mi volt a primer fertőzés helye?
22. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt szepszis:
23. Ha újszülött, anyai eredetű-e a fertőzés?
24. Egyéb nosocomialis fertőzés:
25. Haemocultura adatok:
26. Levételének időpontja:
27. A kórokozó neve:
28. Tenyésztési időpontja:
29. Az antibiotikum hatóanyaga:
30. Antibiotikum-rezisztencia:
31. Eszközhasználat:……………………….
32. Rizikótényezők:………………………..
33. Az alkalmazott terápia:
34. Az antibiotikum hatóanyaga:
35. Alkalmazásának kezdete:
36. Időtartama:

8. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Járványügyi értesítés fertőző betegről

A beteg TAJ-a: ..........................................................................................................................................................................................................
A beteg neve: ...........................................................................................................................................................................................................
A beteg születési dátuma: ........................ év ......................................... hó ....................... nap
A beteg tartózkodási helye a diagnózis megállapításakor: .....................................................................................................................
A megbetegedés helye: ......................................................................................................................................................................... megye
............................................................................................................................................................................................................ község, város
........................................................................................................................... utca .................................... házszám ........................ em., ajtó
A betegség neve: ....................................................................................................................................................................................................
A beteg lakóhelye: ..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
A beteg munkahelye, kollektívája: ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Járványügyi intézkedések: ...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok dátuma és eredménye:
a mintavétel dátuma: a kórokozó típusa, szerológiai eredmény:

Megjegyzés: ..............................................................................................................................................................................................................

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

P. H.

  .......................................................................................... 
  megyei, járási/fővárosi kerületi tiszti(fő)orvos
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Ha a fertőző beteg megbetegedésének helye nem azonos a tartózkodási helyével, vagy a megbetegedési helyeként 
regisztrált tartózkodási helye nem azonos a lakóhelyével, és járványügyi intézkedést igényel a megbetegedés, akkor 
erről a „Járványügyi értesítés fertőző betegről” elnevezésű űrlapon haladéktalanul értesíteni kell a tartózkodási hely, 
illetve a  lakóhely szerint illetékes megyei (fővárosi kerületi) kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának 
járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét. Az  értesítést faxon kell továbbítani, de ha a  beteggel vagy 
környezetével kapcsolatban késedelmet nem tűrő intézkedések megtételére van szükség, az értesítést telefonon is 
meg kell tenni.
Ha a bejelentés alapját állatról emberre terjedő fertőző betegség (anthrax, brucellosis, lyssa, illetve lyssa-fertőzésre 
gyanús sérülés, madárinfluenza, malleus, nyugat-nílusi láz, trichinellosis, tuberkulozis, tularemia) képezte, 
a  járványügyi értesítés megküldésével – sürgős esetben ezenkívül közvetlenül (szóban, telefonon, faxon) is – 
értesíteni kell az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

9. melléklet az 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Sürgősen jelentendő fertőző betegségek és kórokozóik

Fertőző betegség megnevezése     Kórokozó

Anthrax       Bacillus anthracis
Botulizmus       Clostridium botulinum
Cholera       Vibrio cholerae
Diphtheria (torokgyík)      Corynebacterium diphtheriae
Febris flava (sárgaláz)      Sárgaláz vírusa

Invasiv meningococcus betegség     Neisseria meningitidis

Utazással összefüggő Legionellosis     Legionella pneumophyla

Lyssa (veszettség)      Rabies vírus

Madárinfluenza       Humán megbetegedést okozó
        madárinfluenza-vírus
Malleus (takonykór)      Pseudomonas mallei
Pestis        Yersinia pestis
Poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás)  Poliovírusok
SARS        SARS-coronavírus
Typhus abdominalis (hastífusz)     Salmonella Typhi
Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz)    Rickettsia prowazeki
Új altípus által okozott humán influenza    Új altípusú influenzavírus
Variola       Himlővírus
Vírusos haemorrhagias lázak     Lassa-vírus
        Marburg-vírus
        Ebola-vírus
        Rift-völgyi láz vírusa
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Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete
az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés u)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A humánerőforrás-monitoringrendszerbe történő adatszolgáltatás

1. § (1) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszerbe (a továbbiakban: HMR) az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 114.  § (3)  bekezdése alapján adatszolgáltatásra kötelezett szervek 
(a  továbbiakban: adatszolgáltató) az  általuk teljesítendő adatszolgáltatást az  1.  melléklet szerinti gyakorisággal 
végzik.

 (2) Az  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) megállapodást köt 
az adatszolgáltatókkal az adatszolgáltatás technikai megvalósításáról – az 1. mellékletben foglaltakra figyelemmel – 
az  adatszolgáltatás teljesítésének határidejéről, valamint a  HMR működtetésével és fejlesztésével összefüggő 
együttműködés egyes kérdéseiről.

 (3) Az  adatszolgáltatók az  adatszolgáltatási kötelezettségüknek a  (2)  bekezdés szerinti megállapodásban rögzített 
módon, elektronikus úton tesznek eleget.

2. § (1) Ha az  adatszolgáltató a  rá irányadó határidőben nem tesz eleget az  adatszolgáltatási kötelezettségének, az  EEKH 
a határidő leteltét követően haladéktalanul – új határidő tűzésével – felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére.

 (2) A határidő ismételt elmulasztásának tényéről az EEKH haladéktalanul értesíti a mulasztó adatszolgáltató felügyeleti 
szervét.

 (3) Az  EEKH 5.  § szerinti beszámolója tartalmazza az  adatszolgáltatási kötelezettségét az  (1)  bekezdésben említett 
felhívás ellenére sem teljesítő, illetve az  Eütv. 114.  § (4)  bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget nem tevő 
szervek megnevezését, valamint az előírt adatszolgáltatás elmaradásának tényét.

3. §  Az Eütv. 114. § (2) bekezdés n) pontja tekintetében az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltató a következő 
adatokat továbbítja a HMR részére:
a) háziorvosi szolgálatok esetében az  alapellátási körzetek azonosítóját, az  ellátás típusát, a  területi ellátási 

kötelezettségére, az  ellátott településekre, a  bejelentkezett és az  ellátandó lakosságszámra, az  átlagos 
betegforgalomra vonatkozó adatokat, valamint az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát,

b) védőnői szolgálatok esetében a  szolgálat azonosítóját, az  ellátott településekre, az  ellátandó létszámra 
vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó védőnők alapnyilvántartási számát,

c) iskolaegészségügyi szolgálatok esetében a  szolgálat azonosítóját, az  ellátandó településekre, az  ellátandó 
létszámra vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát,

d) fogorvosi alapellátást nyújtó szolgálatok esetében a  szolgálat azonosítóját, az  ellátandó településekre, 
az ellátandó létszámra vonatkozó adatokat, az ellátást nyújtó orvos alapnyilvántartási számát.

2. Adatfeldolgozás, beszámoló az egészségügyi humánerőforrás helyzetéről

4. §  Az EEKH az  Eütv. 114.  §-a alapján kapott adatokat az  adatkezelés megkezdésétől számított 30 napon belül 
feldolgozza és beépíti a HMR részét képező adatbázisba.

5. § (1) Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év április 30-áig éves beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) 
készít a HMR adatainak elemzése és értékelése alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről a 2. melléklet szerinti 
tartalommal.

 (2) A beszámolót úgy kell összeállítani, hogy – az adott évre jellemző vagy külön célelemzések mellett – az adatsorok és 
elemzések évről évre összehasonlíthatóak legyenek.

 (3) A  beszámolót az  EEKH elnöke terjeszti fel jóváhagyásra az  egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: 
miniszter). A miniszter jóváhagyását követően a beszámolót az EEKH az internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.
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3. Adatszolgáltatás a humánerőforrás-monitoringrendszerből

6. §  Az EEKH évente egy alkalommal – szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban – az országos, regionális és megyei 
szakorvos-létszámra vonatkozó jelentést küld a miniszter részére.

7. §  Az EEKH az Eütv. 114. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 30 napon belül elektronikus úton – a kérelmező erre 
irányuló írásbeli kérésére papír alapon is – teljesíti.

4. Záró rendelkezések

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

9. §  Az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodást az EEKH az adatszolgáltatókkal legkésőbb 2014. március 31-ig megköti.

10. §  Hatályát veszti az  egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes 
szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adattartalmához kapcsolódó 
adatszolgáltatók és az adatszolgáltatás gyakorisága

A B C

1. Adatkör Adatszolgáltató Gyakoriság

2. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
adatok

EEKH folyamatos, a változást 
követően haladéktalanul

3. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
adatok közül az egészségügyi szakdolgozókra 
vonatkozó adatok

Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- 
és Szervezet-fejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: 
GYEMSZI)

havonta

4. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
adatok közül az orvosokra, fogorvosokra, 
gyógyszerészekre, valamint egyéb egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkezőkre vonatkozó adatok

orvos- és 
egészségtudományi 
képzést folytató 
egyetemek  
(a továbbiakban: 
egyetem)

havonta

5. A szakképzésről szóló törvény alapján 
egészségügyi szakképesítést szerzettek, 
valamint a képzésben részt vevők számára és 
szakképesítés szerinti megoszlására vonatkozó 
adatok

GYEMSZI havonta

6. A nem konvencionális eljárások körébe tartozó 
szakképesítést szerzettek, valamint a képzésben 
részt vevők számára és szakképesítés szerinti 
megoszlására vonatkozó adatok

GYEMSZI havonta
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7. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
adatok

Oktatási Hivatal félévente

8. Az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzésben résztvevőkre 
– ideértve a szakképzésüket 2010. január 1-jét 
megelőzően megkezdőket is – vonatkozó, 
az Eütv. 116/A. § (5) bekezdése szerinti adatok

EEKH havonta

9. A szakvizsgát tett személyekre vonatkozó, 
az Eütv. 117. § (6) bekezdés a) és d) pontja 
szerinti adatok

GYEMSZI folyamatos, a változást 
követően haladéktalanul

10. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti 
adatok

egyetemek félévente

11. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés g) pontja szerinti 
adatok

egyetemek félévente

12. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés h) pontja szerinti 
adatok közül az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzéseire vonatkozó adatok

GYEMSZI havonta

13. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés h) pontja szerinti 
adatok közül az orvosok, fogorvosok és 
gyógyszerészek továbbképzéseire vonatkozó 
adatok

egyetemek havonta

14. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés i) pontja szerinti 
adatok

EEKH negyedévente

15. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés j) pontja szerinti 
adatok

Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat

havonta

16. Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal

havonta

17. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés k) pontja szerinti 
adatok

GYEMSZI negyedévente

18. Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, 
az egyes egészségügyi szakképesítésekhez 
kapcsolódó bér- és létszám-statisztikai adatok

GYEMSZI évente

19. Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, 
az egyes egészségügyi szakképesítésekhez 
kapcsolódó egészségügyi állás- és 
létszámkimutatásra vonatkozó adatok

Központi Statisztikai 
Hivatal

évente

20. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés m) pontja szerinti 
adatok

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal

havonta

21. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés n) pontja szerinti 
adatok

Országos 
Egészségbiztosítási 
Pénztár (a továbbiakban: 
OEP)

félévente

22. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés o) pontja szerinti 
adatok

OEP havonta

23. Az Eütv. 114. § (2) bekezdés p) pontja szerinti 
adatok

GYEMSZI havonta
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2. melléklet a 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az éves beszámoló kötelező tartalma

1. Tartalomjegyzék
2. Vezetői összefoglaló

2.1. A HMR jogszabályi háttere
2.2. Használati útmutató a beszámolóhoz

3. Az egészségügyi humánerőforrás létszámára vonatkozó adatok
3.1. Az alapnyilvántartásban szereplő egészségügyi dolgozók száma, korfája, megoszlása szakma vagy 

szakmacsoport szerinti bontásban, a korábbi évek adataival összehasonlítható módon
3.2. Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozók száma, korfája, 

megoszlása szakma vagy szakmacsoport szerinti bontásban, a  korábbi évek adataival 
összehasonlítható módon

3.3. A beszámoló tárgyévében december 31-én Magyarországon az  egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.  § (2)  bekezdése szerinti 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók száma, korfája, megoszlása 
szakterületenként földrajzi területenkénti, munkáltató jellege szerinti, illetve foglalkoztatási 
jogviszony szerinti bontásban

3.4. Az egészségügyi ágazatban regisztrált üres álláshelyek száma szakterületenként földrajzi 
területenkénti, illetve munkáltató jellege szerinti bontásban

3.5. Az engedélyezett és nyilvántartásba vett gyógyszerismertetői tevékenységet végző egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező személyek száma és szakképesítésére vonatkozó adatok

3.6. Az egészségügyi dolgozók tekintetében az  idegen nyelvismerettel rendelkezők száma és aránya 
nyelvenként

4. Képzésre vonatkozó adatok
4.1. A szakképzésről szóló törvény alapján egészségügyi szakképesítést szerzettek, illetve a  képzésben 

résztvevők száma és szakképesítés szerinti megoszlása
4.2. Az adott évben orvos- és egészségtudomány képzési területen alapképzésre, mesterképzésre és 

egységes, osztatlan képzésre felvettek száma és a beiratkozottak száma, valamint a képzésben részt 
vevők száma szakok és évfolyamok szerinti megoszlásban

4.3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre felvettek, a  szakképzésben részt vevők és 
a  szakvizsgát tett személyek számára vonatkozó adatok a  szakképzés típusa és szakiránya szerinti 
bontásban

4.4. Az egészségügyi szakirányú továbbképzésben résztvevők száma a képzés típusa szerinti bontásban
4.5. A Magyarországon dolgozó, külföldön megszerzett és Magyarországon elismert vagy honosított 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók száma és aránya szakma 
szerinti bontásban, valamint az  elismerések száma szakképesítésenként, a  diploma vagy oklevél 
megszerzésének helye szerinti bontásban

4.6. A Magyarországon dolgozó, külföldön született egészségügyi dolgozók száma és aránya szakma 
és születési ország szerinti bontásban, valamint a külföldi és kettős állampolgárságú egészségügyi 
dolgozók száma és aránya szakma és állampolgárság szerinti bontásban

5. Az egészségügyi ellátó rendszerből kilépőkre vonatkozó adatok
5.1. Az elhalálozások számára vonatkozó adatok szakma szerinti bontásban
5.2. A működési nyilvántartásuk megújítását nem kérő egészségügyi dolgozók száma szakma szerinti 

bontásban
5.3. Az egészségügyi tevékenységüket egy évet meghaladóan szüneteltető személyek száma, 

a szüneteltetés időtartama és oka
5.4. A szakképesítésüket külföldön elismertetni kívánó, valamint hatósági bizonyítványt kérő 

egészségügyi dolgozók száma, a  hatósági bizonyítványt kérők száma az  egy éven belül diplomát 
szerzett külföldi állampolgárok kivételével, valamint az  első alkalommal hatósági bizonyítványt 
kérők száma, szakképesítés vagy szakma vagy szakmacsoport, illetve állampolgárság szerinti 
bontásban
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 6. Az adott évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében gyűjtött, az  egyes 
egészségügyi szakképesítésekhez kapcsolódó bér- és létszám statisztikai adatok, valamint az  egészségügyi 
állás- és létszámkimutatásra vonatkozó adatok

 7. Az ágazati humánerőforrást érintő ösztöndíjak, pályázati lehetőségek adatai
 8. A beszámoló tárgyévében az  egészségügyi ágazati humánerőforrással kapcsolatos intézkedések 

összefoglalása
 9. A 2. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatók felsorolása
10. Összegzés és ajánlások
11. Mellékletek

Az emberi erőforrások minisztere 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelete
egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés o) és p)  pontjában, valamint 247.  § (5)  bekezdés c)  pont 
cd)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  2.  § 
tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV.  törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005.  évi XCV.  törvény 32.  § (5)  bekezdés g) és o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a 3. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f ) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § 
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (3) bekezdés a) pontjában és 83. § (4) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  24.  §, a  25.  § (1)  bekezdése és a  4.  melléklet tekintetében az  egyes miniszterek, 
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valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 77.  § (2)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka) és kl) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az  emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 23/2002. 
EüM rendelet) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 23/2002. EüM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §  A 23/2002. EüM rendelet 20/R. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „módosítás” szövegrész helyébe a „lényeges 
módosítás” szöveg lép.

2. A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről 
szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

3. § (1) A  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. 
(IV.  26.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: 39/2004. ESZCSM rendelet) 3.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A meghatalmazott személynek az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően igazolnia kell, hogy legalább kétéves 
gyakorlati tapasztalatot szerzett egy vagy több gyógyszergyártási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél 
a  gyógyszerek és gyógyszeranyagok minőségi és mennyiségi analízisében, továbbá a  gyógyszerek minőségének 
biztosításához szükséges vizsgálatokban és ellenőrzésében.”

 (2) A 39/2004. ESZCSM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  felelős személynek az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően igazolnia kell, hogy legalább egyéves 
gyakorlati tapasztalatot szerzett egy vagy több gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetnél a gyógyszerek és gyógyszeranyagok minőségbiztosításában.”

4. §  A 39/2004. ESZCSM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „határozatot hoz” szövegrész helyébe a „dönt, és rögzíti a meghatalmazott személy 

nevét, végzettségét, diploma számát a gyártási engedélyben” szöveg,
b) 5. § (4a) bekezdésében a „gyógyszerkészítmények” szövegrészek helyébe a „gyógyszerek” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 39/2004. ESZCSM rendelet 3. § (8) bekezdése és 4. § (3) bekezdése.
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3. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Orvos olyan gyógyszert, amelyet Magyarországon nem, de az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) 
tagállamában, illetve az  Európai Közösséggel vagy az  EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az  EGT 
tagállamával azonos jogállást élvező államban (a  továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) forgalomba 
hozatalra engedélyeztek – a  GyT. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően –, csak akkor rendelhet, 
ha a rendelést megelőzően a GYEMSZI-nek bejelenti és beszerzi a GYEMSZI nyilatkozatát
a) arról, hogy a  rendelni kívánt gyógyszer az  orvos által megjelölt EGT-megállapodásban részes államban 
forgalomba hozatalra engedélyezett az orvos által megjelölt indikációban,
b) arról, hogy a  rendelni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az  illetékes hatóság nem vonta vissza 
vagy forgalmazását nem függesztette fel, és
c) – az  orvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján – a  GyT. 1.  § 23.  pontjában meghatározott különös 
méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállásával kapcsolatos véleményéről.”

 (2) A 44/2004. ESZCSM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  GYEMSZI olyan nyilatkozatot tesz, hogy véleménye szerint a  GyT. 1.  § 23.  pontja szerinti különös 
méltánylást érdemlő betegellátási érdek nem áll fenn, az  orvos – ha a  gyógyszer vényen történő rendelésének 
szükségességét továbbra is fenntartja – a GYEMSZI nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a betegnek átadja, és 
a beteget tájékoztatni köteles a nyilatkozat tartalmáról és lehetséges következményeiről.”

7. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  GYEMSZI kiadja az  (1)  bekezdés szerinti engedélyt, a  kezelőorvos – vényen történő rendelés esetén  – 
a GYEMSZI engedélyének másolatát a vénnyel együtt átadja a betegnek.”

8. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § A 3. § (5) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerint rendelt gyógyszert a gyógyszerész közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás keretében csak a  GYEMSZI által kiadott nyilatkozat másolatának vagy engedély másolatának 
bemutatása után szolgáltatja ki.”

9. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 24. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 11. cikke.”

10. §  A 44/2004. ESZCSM rendelet 3.  § (7)  bekezdésében a  „nyilatkozatát” szövegrész helyébe a  „nyilatkozatának 
másolatát” szöveg lép.

4. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló  
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § (1) A  gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) 
ESZCSM  rendelet (a  továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
felszabadítás: a  beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az  a  tevékenység, amely során a  raktárba 
beérkezett gyógyszer minőségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkező szervezet minőségbiztosítás érdekében 
meghatalmazott személye által kibocsátott felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minőségi – bizonylat és a  szállítási 
lánc megfelelőségét igazoló dokumentumok alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély 
jogosultjának (a továbbiakban: nagykereskedő) minőségbiztosításért felelős személye (a továbbiakban: felelős személy) 
értékelte és megállapította, hogy a termék]
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„ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiadott forgalomba hozatali 
engedélynek, a nem EGT tagállamból történő behozatal esetén a származási ország jogszabályainak”
(megfelel;)

 (2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) helyes forgalmazási gyakorlat (GDP): a  nagykereskedelmi tevékenység folytatása során irányadó nemzetközi 
szabályrendszer;”

 (3) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő o) és p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) meghatalmazott személy: a  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési 
feltételeiről szóló rendeletben meghatározott személy;
p) felelős személy: a  gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről 
szóló rendeletben meghatározott személy.”

12. §  Az 53/2004. ESZCSM rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felelős személy
a) gondoskodik arról, hogy a  gyógyszerek minden gyártási tételét a  hatályos jogszabályokban előírtaknak 
megfelelően és a forgalomba hozatali engedély követelményeivel összhangban kezeljék és forgalmazzák,
b) bizonylattal vagy ezzel egyenértékű, erre a  célra szolgáló dokumentummal igazolja, hogy mindegyik gyártási 
tétel megfelel az a) pontban előírtaknak,
c) gondoskodik az  egyes műveletek végrehajtásának megfelelő dokumentáció naprakész vezetéséről, továbbá 
megőrzéséről a gyártási tétel kezelését vagy forgalmazását követő öt évig, és ezt a dokumentációt az ellenőrzésre 
jogosult hatóságok képviselőinek kérésére rendelkezésükre bocsátja.”

13. § (1) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nagykereskedő gondoskodik
az általa forgalmazott gyógyszerek és gyógyszeranyagok)
„ab) vizsgálatához szükséges minőség-ellenőrző laboratórium rendelkezésre állásáról gyógyszeranyagok esetén;”

 (2) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nagykereskedő gondoskodik)
„c) a  2. számú melléklet 10.1.  pontja szerinti nyilvántartások vezetéséről és a  nyilvántartások alapjául szolgáló, 
a forgalmazási tevékenységet igazoló dokumentumok megőrzéséről;”

 (3) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nagykereskedő gondoskodik)
„d) az  általa forgalmazott gyógyszeranyag minőségi, illetve a  gyógyszer felszabadítási bizonylatának 
– a gyógyszeranyag vagy gyógyszer felhasználhatósági határidejét követő egy évig történő – megőrzéséről;”

 (4) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nagykereskedő gondoskodik)
„h) a selejt általa ellenőrzött módon történő megsemmisítéséről és annak nyilvántartásáról;”

 (5) Az 53/2004. ESZCSM rendelet 9. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha valamely Magyarországon gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységre engedéllyel rendelkező gyógyszer-
nagykereskedő a  forgalomba hozatali engedély jogosult valamely gyógyszerét a  GyT 16.  § (5)  bekezdésében 
foglaltak szerint magyarországi ellátási igény kielégítésére kívánja beszerezni, az  erre vonatkozó nyilatkozatot 
írásban kell megtennie legalább a következők feltüntetésével:
a) a beszerezni kívánt gyógyszer neve, hatáserőssége, kiszerelése;
b) a beszerezni kívánt gyógyszer mennyisége és
c) a beszerezni kívánt gyógyszer magyarországi egészségügyi szolgáltatók részére történő kiszállításának 
a gyógyszer-nagykereskedő általi átvételt követő várható legkésőbbi időpontja.
(12) A (11) bekezdés szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a beszerzés a GyT 16. § (5) bekezdése 
alapján történt és a  gyógyszer-nagykereskedő hozzájárul ahhoz, hogy a  nyilatkozatot a  forgalomba hozatali 
engedély jogosultja vagy annak képviselője a GYEMSZI számára megküldje.
(13) Ha a  forgalomba hozatali engedély jogosultja vagy képviselője azt észleli, hogy a  (11)  bekezdés szerint 
beszerzett gyógyszerek értékesítése nem felelt meg a GyT 16. § (5) bekezdésében vagy e rendeletben foglaltaknak, 
a gyógyszer-nagykereskedő jogosult a GYEMSZI-hez fordulni.”
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14. §  Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. §  Az 53/2004. ESZCSM rendelet
a) 2. § (2) bekezdés k) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe az „ , illetve” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „gyógyszerkészítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg,
c) 11. § (2) bekezdésében az „az alaki hibára” szövegrész helyébe az „a forgalomba hozatali engedélyre, az alaki 

hibára” szöveg
lép.

5. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 
gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása

16. § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a  helyes klinikai gyakorlat 
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: 35/2005. EüM rendelet) 22. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  megbízó minden, egy adott vizsgálati készítménnyel kapcsolatban előforduló SUSAR-ról időszakosan, 
összesítő lista formájában tájékoztatást nyújt a klinikai vizsgálatban résztvevő valamennyi vizsgálónak.”

 (2) A 35/2005. EüM rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A GYEMSZI nyilvántartást vezet az egyes vizsgálati készítményekkel kapcsolatban tudomására jutott SUSAR-ról. 
Nem kereskedelmi vizsgálatok esetén a  GYEMSZI minden, az  adott vizsgálati készítménnyel kapcsolatban 
a  tudomására jutott SUSAR-t haladéktalanul, de legkésőbb az  (1) és a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn 
belül az EMEA EudraVigilance adatbázisba jelent.”

17. §  A 35/2005. EüM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés k)  pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a  továbbiakban: OGYI)” szövegrész 

helyébe az  „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a  továbbiakban: 
GYEMSZI)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe 
az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 3.  § (2) és (3)  bekezdésében, 12.  § (7)  bekezdésében, 19.  § (1) és (9)  bekezdésében, valamint 22.  § (1) és 
(2) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében és 23. §-ában az „Az OGYI” szövegrész 
helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrészek helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,
f ) 19.  § (5)  bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg, az „az OGYI-nál” 

szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nél” szöveg,
g) 22. § (4) bekezdésében és 23. §-ában az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
h) 22. § (6) bekezdésében az „az OGYI-t” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg
lép.

6. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 
forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának 
és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

18. §  A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 
egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. 
(X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 43/2005. EüM rendelet) 1. § g) pontja a következő gd) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
fokozottan ellenőrzött szer:)
„gd) a 10. § vonatkozásában az R2. 1. mellékletének jegyzékein szereplő anyagokat tartalmazó gyógyszerek;”

19. §  A 43/2005. EüM rendelet 1. § g) pont gc) alpontjában a „hatóanyag” szövegrész helyébe a „hatóanyagot tartalmazó 
gyógyszerek” szöveg lép.
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7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

20. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) 
EüM rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  gyógyszerek elsődleges és másodlagos csomagolásának gyártása és forgalmazása a  forgalomba hozatali 
engedély jogosultjával kötött szerződés alapján lehetséges. A  szerződés meglétét és a  forgalmazás adatait 
a GYEMSZI a csomagolóanyagok gyártójánál és forgalmazóinál is ellenőrizheti.”

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

21. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A GYEMSZI az egyenértékűeknek és egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáját a honlapján 
megjelenteti. Ha új tények jutnak a  tudomására, a  GYEMSZI a  közzétett listát felülvizsgálja és haladéktalanul 
módosítja a honlapon megjelenő közleményt.”

22. §  Hatályát veszti az 52/2005. EüM rendelet 33. § (4a) bekezdése.

9. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló  
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

23. §  A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 
14/2007. EüM rendelet) 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  forgalmazó a  24. számú mellékletben meghatározott, támogatással rendelt gyógyászati segédeszközök 
házhoz szállítása esetén közreműködőt vehet igénybe.”

24. §  A 14/2007. EüM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem helyettesíthető az orvos által felírt
a) egyedi méretvétel alapján készült,
b) méltányossági kérelem alapján rendelt, valamint
c) a kötszerek kivételével az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött
gyógyászati segédeszköz.”

25. § (1) A 14/2007. EüM rendelet 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (2) A 14/2007. EüM rendelet az 5. melléklet szerinti 24. számú melléklettel egészül ki.

10. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési,  
szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

26. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 13/A.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó 
feltételek számításakor figyelembe vehető.”

27. §  A 41/2007. EüM rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  „Gyógyszertári manuális”-ban fel kell tüntetni azon gyógyszerkészítmények összetételét, eltartási 
körülményeit, csomagolását, készítési módját és felhasználhatósági idejét, amelyek a  Gyógyszerkönyvben vagy 
a FoNo-ban nem szerepelnek, azonban azokat a gyógyszertár rendszeresen készíti.”
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28. §  A 41/2007. EüM rendelet
a) 13.  § (1)  bekezdésében a  „be kell jelenteni, amely a  működési engedélyt a  bejelentésnek megfelelően 

módosítja” szövegrész helyébe a „be kell jelenteni, és kérni kell a működési engedély módosítását” szöveg,
b) 23.  § (3)  bekezdésében a „18.  § (1)–(11)  bekezdése és a  19.  §” szövegrész helyébe a „18.  § (1)  bekezdés 

a)–i) és k)  pontja, a  19.  § és a  fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 6. számú melléklete” szöveg,

c) 1. számú melléklet 2.  pont a)–c)  alpontjában a  „leolvasási pontosság” szövegrész helyébe a  „hitelesítési 
osztásérték” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet
a) 6. § (6) bekezdés b) pontjában a „statisztikai számjelét” szövegrész,
b) 13/A.  § (6)  bekezdésében az  „Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a  szakasszisztensi, 

illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehető.” szövegrész.

11. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

30. §  A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: 53/2007. EüM rendelet) 4. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő 
módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:)
„f ) biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén
fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,
fb) a  preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű 
biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.”

31. §  Az 53/2007. EüM rendelet 4.  § (4)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a „10%-kal” szövegrész helyébe a „15%-kal” 
szöveg lép.

12. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

32. §  Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 22. §-át 
megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Piacfelügyeleti és hatósági ellenőrző eljárások”

33. § (1) A 4/2009. EüM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha – függetlenül attól, hogy a  biztonságot veszélyezteti-e vagy sem – valamely eszközön nem, illetve nem 
e rendeletnek megfelelően került sor a CE jelölés feltüntetésére, a Hivatal határozattal rendelkezik az eszköz
a) forgalmazásának, használatának felfüggesztéséről, illetve
b) forgalomból történő kivonásáról, használatának megtiltásáról.”

 (2) A 4/2009. EüM rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 22. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakat a Hivatal (1) bekezdés szerint indult eljárása esetében is alkalmazni 
kell.”

34. §  A 4/2009. EüM rendelet 23/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 22. § (1) bekezdése és a 23. § (1) bekezdése szerinti döntéseit a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

35. §  A 4/2009. EüM rendelet 5. § (1) bekezdésében az „akkor hozható forgalomba,” szövegrész helyébe az „akkor hozható 
forgalomba, illetve vehető használatba,” szöveg lép.
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13. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt 
szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

36. § (1) Az  egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében 
eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a  kijelölt szervezetek tevékenységének különös 
szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 18/2010. EüM rendelet) 1.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetként történő kijelölés és 
a  kijelölés megújítása iránti kérelmet (a  továbbiakban: kérelem) az  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatalhoz (a  továbbiakban: kijelölő hatóság) mint a  kijelölt szervezeteknek az  aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv és az  orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján 
történő kijelöléséről és felügyeletéről szóló 2013. szeptember 24-i 920/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
(a továbbiakban: Eur.) 1. cikk e) pontja szerinti illetékes hatósághoz kell benyújtani.”

 (2) A 18/2010. EüM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  in vitro diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetként történő kijelölés és 
a  kijelölés megújítása iránti kérelmet az  Eur. II.  mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani 
a kijelölő hatósághoz.”

37. §  A 18/2010. EüM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § Az  in vitro diagnosztikai eszközök megfelelőségértékelő tevékenységére vonatkozó engedély határozatlan 
időre szól.”

38. §  A 18/2010. EüM rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A rendelet alkalmazása az Eur. által nem szabályozott kérdésekben
3/A. § Az Eur. alkalmazása során a 4–6. §-ban foglaltakat is figyelembe kell venni.”

39. §  A 18/2010. EüM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez  a  rendelet a  kijelölt szervezeteknek az  aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK 
tanácsi irányelv és az  orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján történő kijelöléséről és 
felügyeletéről szóló 2013. szeptember 24-i 920/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

40. §  A 18/2010. EüM rendelet 7.  § (2)  bekezdésében az „(1)  bekezdés szerinti ellenőrzés során a  kijelölő” szövegrész 
helyébe az „in vitro diagnosztikai eszközök (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során a kijelölő hatóság” szöveg lép.

41. §  Hatályát veszti a 18/2010. EüM rendelet 1. melléklete.

14. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–22. §, a 24. §, a 25. § (1) bekezdése, a 26–41. §, a 43. § és az 1–4. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 

10. napon lép hatályba.

43. § (1) Ez  a  rendelet a  kijelölt szervezeteknek az  aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi 
irányelv és az  orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján történő kijelöléséről és felügyeletéről 
szóló 2013. szeptember 24-i 920/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez  a  rendelet a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. 
március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A 23/2002. EüM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

3. A vizsgálat típusa

Gyógyszerrel folytatott vizsgálat Nem gyógyszerrel folytatott vizsgálat

Retrospektív vizsgálat

A vizsgálat előírt gyógyszerbiztonsági vizsgálat

Prospektív vizsgálat

Igen           Nem

”

2. melléklet a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez
„4. számú melléklet a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelethez

Az orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat kérelméhez csatolandó 
dokumentumok

 1. A vizsgálat alapadatai:
a) a vizsgálat címe magyarul, protokollszáma (ha van),
b) a vizsgálat típusa,
c) a vizsgálat megbízójának adatai, elérhetősége,
d) a  vizsgálat magyarországi vezetőjének neve, elérhetősége (telefon, fax), szakirányú végzettségének és 

tudományos fokozatának igazolása, önéletrajza, szakmai munkájának összefoglalója,
e) a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató(k) neve, címe,
f ) a vizsgálat megkezdésének tervezett időpontja,
g) a vizsgálat tervezett időtartama, befejezésének időpontja,
h) a vizsgálat tervezett helye és címe.

 2. A vizsgálat tárgyát képező orvostechnikai eszközzel kapcsolatos dokumentációk:
a) az eszköz neve, fantázianeve, gyári típusszáma,
b) a vizsgálat tárgyát képező orvostechnikai eszköz(ök) jogszerű forgalomba hozatalát igazoló dokumentumok,
c) az eszköz(ök) magyar nyelvű használati útmutatója,
d) az eszköz(ök) műszaki dokumentációja.

 3. Vizsgálati terv, amely a következőket tartalmazza:
a) rövid magyar nyelvű összefoglaló;
b) részletes vizsgálati terv, mely a következőkből áll:

ba) a vizsgálat célja,
bb) a vizsgálati eszköz neve,
bc) a vizsgálati módszer ismertetése (például: kettős vak, randomizált stb.),
bd) a módszerhez kapcsolódó vizsgálati eljárás ismertetése,
be) a vizsgálatban résztvevők számának meghatározása,
bf ) a vizsgálatban résztvevők kiválasztásának vagy kizárásának feltételei,
bg) a vizsgálat kiértékeléséhez szükséges adatlapminta, algoritmus, írásos utasítás,
bh) utánkövetési terv,
bi) a vizsgálat elvégzésének tudományos, orvosi indoklása,
bj) a  vizsgálatban résztvevő egyéb, a  vizsgálat tárgyát nem képező, CE megfelelőségi jelöléssel 

rendelkező orvostechnikai eszközök jogszerű forgalomba hozatalát igazoló dokumentumok,
bk) váratlan esemény bekövetkezése esetén követendő eljárás,
bl) a vizsgálat leállításának feltételei,
bm) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat,
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bn) a  vizsgálatot kezdeményező által megkötött, a  kockázatoknak megfelelő felelősségbiztosítási 
szerződés visszaigazolása,

bo) a vizsgálatot befogadó egészségügyi szolgáltató nyilatkozata a vizsgálathoz való hozzájárulásról,
bp) igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum.”

3. melléklet a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

Az 53/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet 10. pont 10.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. A  forgalmazott termékekről olyan elektronikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján a  forgalmazás 
bármely fázisában azonosítható a termék. A nyilvántartásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a termék neve, gyógyszeranyag esetén minősége;
b) a termék hatáserőssége;
c) kiszerelési egység;
d) gyártási tételszám;
e) lejárati idő;
f ) a gyártó megnevezése;
g) ha nem közvetlenül a gyártótól érkezett, a szállító megnevezése is;
h) a beérkezett, a szállított vagy a közvetített mennyiség, az érkezés vagy szállítás dátuma;
i) a vevő (megrendelő) neve, címe;
j) a vevőnek (megrendelőnek) szállított mennyiség és a kiszállítás dátuma;
k) az egységes termékazonosító (EAN) kód, ha az a terméken szerepel;
l) forgalomba hozatali engedélyezési szám;
m) a termék státusa (felszabadított vagy nem megfelelő);
n) a termék minőségbiztosítási száma;
o) a termék raktári helykódja;
p) a visszáruként visszavett termékek a vevő megnevezésével együtt.
Ezen nyilvántartást és az  annak alapját képező papír alapú dokumentációt annak keletkezését követő 5 éven 
keresztül – az  engedély visszavonása után is – a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok számára 
ellenőrzési célból hozzáférhető módon meg kell őrizni. Jogutód nélküli megszűnés esetén a  nyilvántartást 
ellenőrzési célból hozzáférhető módon a GYEMSZI részére kell átadni.”
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4. melléklet a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez

A 14/2007. EüM rendelet 10. számú mellékletében foglalt táblázat 283. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

283  04 06 06 27 90%-os 
megnyúlású 
kompressziós 
pólyák

 Phlebothrombosis, 
thrombophlebitis, 
kiterjedt alsóvégtagi 
varicositas, krónikus 
vénás elégtelenség, 
postthromboticus 
szindróma esetén, 
ha a sorozatgyártású 
kompressziós 
harisnya használata 
kontraindikált, 
valamint 
nyiroködéma 
komplex kezelésére

A kihordási 
időre 
rendelhető 
mennyiség egy 
oldali ellátásra 
vonatkozik. 
Rendelésnél 
az oldaliságot 
fel kell tüntetni.

 sebészet, 
gyermeksebészet, 
érsebészet, 
klinikai onkológia, 
sugárterápia, 
bőrgyógyászat, 
belgyógyászat, 
ortopédia-
traumatológia, 
traumatológia, 
ortopédia

    

”

5. melléklet a 3/2014. (I. 16.) EMMI rendelethez
„24. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Közreműködő bevonásával házhoz szállítható társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszközök

 A B

1. ISO kód Eszköz megnevezése

2. 09 18 Sztómaterápiás segédeszközök 

3. 09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök
                                   ”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2014. (I. 16.) KIM rendelete
egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b), g), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
12. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő a központi névjegyzékkel kapcsolatos döntést, amely 
aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. A döntést a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni.”

2. §  Az R. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY 
E MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
20/A. § (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni. Az átutalás közleményében fel kell 
tüntetni a választási bizottság székhelytelepülésének megnevezését, valamint határozatának számát.
(2) A  bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda a  bírságot kiszabó határozat jogerőre 
emelkedését követően haladéktalanul megküldi az NVI-nek a határozat egy eredeti példányát, valamint közli, hogy 
a bírság megfizetésére rendelkezésre álló határidő mely napon jár le.
20/B.  § (1) A  médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e  minőségét személyazonosításra alkalmas 
igazolvánnyal és
a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy
b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.
(2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más 
okiratot is elfogadhat.
20/C. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) Budapesten lakóhellyel nem rendelkező választott 
tagja az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal 
igazolt utazási- és szállásköltsége megtérítésére jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazási költségtérítésként
a) a közúti gépjárművel történő utazás esetén
aa) üzemanyagköltségként a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben 
a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget és
ab) az  üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a  személyi jövedelamadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével 
számított összeget,
b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, 
pótjegy) 100%-át
számolhatja el.
(3) Az  (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállás-költségtérítésként legfeljebb vendégéjszakánként húszezer 
forintot számolhat el.
(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.
(5) A  jogszerűen elszámolható költségtérítést a  kincstár az  NVI utalványozása alapján legkésőbb az  elszámolás 
dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.”

3. §  Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –)
„c) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntését a kérelmező lakcímére is megküldi.”
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4. §  Az R2. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a szavazatszámláló bizottság az átjelentkezéssel szavazó választópolgár részére a Ve. 257. § (1b) bekezdése 
alapján csak egyéni választókerületi szavazólapot ad át, ennek tényét a  jegyzőkönyvvezető a  szavazólap 
elhelyezésére szolgáló borítékon feltünteti.”

5. §  Az R2. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Az NVI
a) az  országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően a  kitűzést követő harmincadik napig 
tájékoztatót küld a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a  polgárok személyi és lakcím 
adatait tartalmazó nyilvántartásában nyilvántartott címére – az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével – a választás 
időpontjáról és a választójog gyakorlásához szükséges tudnivalókról,
b) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,
c) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,
d) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,
e) a  levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a  szavazási 
levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,
f ) beszkenneli a  levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a  szavazatok 
megszámlálását,
g) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,
h) fogadja a KÜVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat,
i) fogadja az  OEVI-ktől az  átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait, valamint az  OEVI-ben leadott  
– a levélben leadott szavazatokat tartalmazó – válaszborítékokat tartalmazó szállítóborítékokat,
j) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleten, valamint az átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének, vagy az általa megbízott 
tagjának,
k) a  szavazást megelőző nap 24.00 órát követően beérkező szavazási iratokat – a  g) és h)  pont szerinti szavazási 
iratok kivételével – a megsemmisítésükig felbontás nélkül, biztonságos helyen tárolja.”

6. §  Az R2.
a) 1.  melléklet 4. sorában a  „Névjegyzék a  kijelölt szavazókörben” szövegrész helyébe az  „Az átjelentkezett 

választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész” szöveg,
b) 1. melléklet 5. sorában a „Mozgóurnát igénylő” szövegrész helyébe az „Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő” 

szöveg
lép.

7. §  Az R2.
 1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 2. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 3. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 4. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 5. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 6. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
 7. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 8. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 9. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet,
10. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet,
11. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet,
12. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet,
13. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet,
14. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet,
15. 20. melléklete helyébe a 15. melléklet,
16. 21. melléklete helyébe a 16. melléklet,
17. 22. melléklete helyébe a 17. melléklet,
18. 24. melléklete helyébe a 18. melléklet,
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19. 25. melléklete helyébe a 19. melléklet,
20. 26. melléklete helyébe a 20. melléklet,
21. 29. melléklete helyébe a 21. melléklet,
22. 40. melléklete helyébe a 22. melléklet,
23. 41. melléklete helyébe a 23. melléklet,
24. 42. melléklete helyébe a 24. melléklet,
25. 43. melléklete helyébe a 25. melléklet,
26. 44. melléklete helyébe a 26. melléklet,
27. 45. melléklete helyébe a 27. melléklet,
28. 46. melléklete helyébe a 28. melléklet,
29. 47. melléklete helyébe a 29. melléklet,
30. 48. melléklete helyébe a 30. melléklet,
31. 49. melléklete helyébe a 31. melléklet,
32. 50. melléklete helyébe a 32. melléklet
lép.

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez 
„2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

1. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására 
 NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörben lakcímmel rendelkező 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 
egyéni és pártlistás 

szavazólap (a) 
egyéni és nemzetiségi listás 

szavazólap (b) 
csak egyéni 

szavazólap (c)** 

1. 

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

   

 

2. 

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

 

   

3. 

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

  (nemzetiség) 
((n)***)  

4. 

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

    

5. 

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

    

6. 

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

    

7. 

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

    

8. 

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

    

… 

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

    

* Csak a névjegyzék első oldalán. 
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
*** A nemzetiség sorszáma. 
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ÖSSZESÍTŐ LAP 
I. A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok (ha a névjegyzéken NEM szerepel olyan választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kap) 

 

 
 Egyéni és 

pártlistás 
(a oszlop) 

Egyéni és 
nemzetiségi listás 

(b oszlop) 

Összesen 
(a + b) 

(d oszlop) 

1. 
A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében szereplő 
választópolgárok száma (= 2 + 3) 

AP: AN: AE, AL: 

2. A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

   

3. 
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok 
száma 

   

4. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 
(= 5 + 6)  

FP: FN: FE, FL: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
   

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén 
és pótlapjain lévő aláírások száma 

   

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

 

 
 Egyéni és 

pártlistás 
(a oszlop) 

Egyéni és 
nemzetiségi listás 

(b oszlop) 

Csak egyéni 
(c oszlop) 

Egyéni összesen 
(a + b + c) 
(d oszlop) 

Listás összesen 
(a + b) 

(e oszlop) 

1. 
A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében szereplő 
választópolgárok száma (= 2 + 3) 

AP: AN:  AE: AL: 

2. A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

     

3. 
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok 
száma 

     

4. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 
(= 5 + 6)  

FP: FN:  FE: FL: 

5. A névjegyzékben lévő aláírások száma 
     

6. A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén 
és pótlapjain lévő aláírások száma 
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II. A szavazókörben lakcímmel rendelkező nemzetiségi választópolgárok nemzetiségenként 
 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében lévő 

nemzetiségi 
választópolgárok száma 

A szavazókörben 
megjelent nemzetiségi 
választópolgárok száma 

(a névjegyzék  
b oszlopában lévő 
aláírások száma) 

A mozgóurnával 
szavazó nemzetiségi 

választópolgárok száma 
(a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékének és 
pótlapjainak b 

oszlopában szereplő 
aláírások száma 

együttesen) 

A szavazóként megjelent 
nemzetiségi 

választópolgárok száma 
összesen 

1. 2. 3. 4. 

Összesen: 
AN: 

 
 

+ 
 

= 
FN: 

 

Nemzetiségenként:  
 

 
 

 
 

 

(1) bolgár 
(A1) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F1 

(2) görög 
(A2) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F2 

(3) horvát 
(A3) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F3 

(4) lengyel 
(A4) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F4 

(5) német 
(A5) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F5 

(6) örmény 
(A6) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F6 

(7) roma 
(A7) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F7 

(8) román 
(A8) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F8 

(9) ruszin 
(A9) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F9 

(10) szerb 
(A10) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F10 

(11) szlovák 
(A11) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F11 

(12) szlovén 
(A12) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F12 

(13) ukrán 
(A13) 

 
 

+ 
 

= 
 

→F13 

 
2. oszlop (A szavazókörben megjelent nemzetiségi választópolgárok száma): 
 
− Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 5. sorában lévő értékkel. 
− A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a névjegyzék 

b oszlopában lévő aláírások számát, s ezt az értéket kell a 2. oszlopban a nemzetiséghez tartozó sorba beírni. 
− A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 2. oszlop összesen 

sorában szereplő értékkel. 
 
3. oszlop (A mozgóurnával szavazó nemzetiségi választópolgárok száma): 
 
− Az összesen sor értékének meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 6. sorában lévő értékkel. 
− A nemzetiségenkénti értékek kitöltése: a szavazókörben előforduló valamennyi nemzetiségre egyenként meg kell számolni a mozgóurnát 

igénylők jegyzékének és pótlapjainak b oszlopában lévő aláírások számát, s ezek összegét kell a 3. oszlopban a nemzetiséghez 
tartozó sorba beírni. 

− A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 3. oszlop összesen 
sorában szereplő értékkel.  

 
4. oszlop (A szavazóként megjelent nemzetiségi választópolgárok száma összesen): 
 
− Az összesen sor értékének (FN) meg kell egyeznie az I. táblázat b oszlopának 4. sorában lévő értékkel. 
− A nemzetiségenkénti értékek esetén a 4. oszlopba a 2. és 3. oszlop ugyanazon sorában lévő számok összegét kell beírni. 
− A nemzetiségenkénti értékek (azaz az (1) – (13) sorokban szereplő számok) összegének meg kell egyeznie a 4. oszlop összesen 

sorában szereplő (FN) értékkel. 
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III. A szavazókörben szavazó, valamint az OEVK-ban lakcímmel rendelkező, de átjelentkezéssel vagy 
külképviseleten szavazó választópolgárok(csak a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazó választópolgárok 
szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörben) 
 

 

A névjegyzékben 
és a mozgóurnát 

igénylő 
választópolgárok 
jegyzékében lévő 
választópolgárok 

száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

 1. 2. 3. 4. 

Egyéni 
választókerületi: 

AE: BE: C: EE: 

Listás összesen: 
AL: BL: C: EL: 

Pártlistás: 
AP: BP: CP: EP: 

Nemzetiségi 
listás összesen: 

AN: BN: CN: EN: 

     

Nemzetiségenként: 
   

(1) bolgár 
A1: B1: C1: E1: 

(2) görög 
A2: B2: C2: E2: 

(3) horvát 
A3: B3: C3: E3: 

(4) lengyel 
A4: B4: C4: E4: 

(5) német 
A5: B5: C5: E5: 

(6) örmény 
A6: B6: C6: E6: 

(7) roma 
A7: B7: C7: E7: 

(8) román 
A8: B8: C8: E8: 

(9) ruszin 
A9: B9: C9: E9: 

(10) szerb 
A10: B10: C10: E10: 

(11) szlovák 
A11: B11: C11: E11: 

(12) szlovén 
A12: B12: C12: E12: 

(13) ukrán 
A13: B13: C13: E13: 

 ”
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2. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„3. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

2. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„3. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők választására 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 1. oldal 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörben lakcímmel rendelkező 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 
egyéni és pártlistás 

szavazólap (a) 
egyéni és nemzetiségi listás 

szavazólap (b) 
csak egyéni 

szavazólap (c)** 

1. 

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

 
  

 

2. 

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

 

  
 

3. 

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

 
 (nemzetiség) 

((n)***)  

4. 

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

 
   

5. 

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

 
   

6. 

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

 
   

7. 

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

 
   

… 

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

 
   

* Csak a névjegyzék első oldalán. 
** Csak abban az esetben, ha szerepel a névjegyzéken olyan választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
*** A nemzetiség sorszáma ”
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3. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„4. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

3. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„4. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választására 
 NÉVJEGYZÉK – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK 1. oldal 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörbe átjelentkezett 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 
egyéni és pártlistás 

szavazólap (f) 
egyéni és nemzetiségi listás 

szavazólap (g) 
csak egyéni 

szavazólap (h)** 

1. 

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

(OEVK) 

   

 

2. 

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

 

  

(OEVK) 

 
 

3. 

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

 

(OEVK) 

 
 

(nemzetiség) 
((n)***)  

4. 

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

(OEVK) 

    

5. 

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

(OEVK) 

    

6. 

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

(OEVK) 

    

7. 

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

(OEVK) 

    

8. 

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

(OEVK) 

    

... 

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

(OEVK) 

    

* Csak a névjegyzék első oldalán. 
** Csak abban az esetben, ha van olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
** A nemzetiség sorszáma 
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I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken nem szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kap) 

 
 Egyéni és pártlistás 

(f oszlop) 

Egyéni és nemzetiségi 
listás 

(g oszlop) 

Összesen 
(f + g) 

(i oszlop) 

1. 
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében 
és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3) 

  BOE, BOL: 

2. A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok 
névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma 

   

3. 
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő 
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő 
választópolgárok száma 

   

4. Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma (= 5 + 6)  

  GE, GL: 

5. Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő 
aláírások száma 

   

6. A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok 
jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma 

   

 
I/A. Átjelentkezett választópolgárok (ha a névjegyzéken szerepel olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni szavazólapot kap) 

 
 Egyéni és pártlistás 

(f oszlop) 

Egyéni és nemzetiségi 
listás 

(g oszlop) 

Csak egyéni 
(h oszlop) 

Egyéni összesen 
(f + g + h) 
(i oszlop) 

Listás összesen 
(f + g) 

(j oszlop) 

1. 
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében 
és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3) 

   BOE: BOL: 

2. A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett választópolgárok 
névjegyzékrészében lévő választópolgárok száma 

     

3. 
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő 
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében lévő 
választópolgárok száma 

     

4. Átjelentkezéssel szavazóként megjelent 
választópolgárok száma (= 5 + 6)  

   GE: GL: 

5. 
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében lévő 
aláírások száma 

     

6. A mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok 
jegyzékében és pótlapjain lévő aláírások száma 

     

 
 

”
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4. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„5. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

4. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„5. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választására 
 MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK 1. oldal 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 
(TELEPÜLÉS és választókerület) 

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

 A szavazókörbe átjelentkezett 
választópolgárok adatai 

A szavazólap átvételének igazolása 
egyéni és pártlistás 

szavazólap (f) 
egyéni és nemzetiségi listás 

szavazólap (g) 
csak egyéni 

szavazólap (h)** 

1. 

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

(OEVK) 

   

 

2. 

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

 

  

(OEVK) 

 
 

3. 

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

 

(OEVK) 

 
 

(nemzetiség) 
((n)***)  

4. 

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

(OEVK) 

    

5. 

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

(OEVK) 

    

6. 

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

(OEVK) 

    

7. 

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

(OEVK) 

    

... 

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

(OEVK) 

    

* Csak a névjegyzék első oldalán. 
** Csak abban az esetben, ha van olyan átjelentkezett választópolgár, aki csak egyéni választókerületi szavazólapot kaphat. 
** A nemzetiség sorszáma ”
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5. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„6. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

5. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez 
„6. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választására 
 KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 1. oldal 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja) 
(külképviselet) 

((szavazóhelyiség címe))* 
 

 A választópolgárok adatai 
A szavazólap átvételének igazolása 

egyéni és pártlistás szavazólap (f) egyéni és nemzetiségi listás 
szavazólap (g) 

1. 

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

(OEVK) 

   

2. 

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

(OEVK) 

   

3. 

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

 

(OEVK) 

 
 

(nemzetiség) 

4. 

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

(OEVK) 

   

5. 

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

(OEVK) 

   

… 

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

(OEVK) 

   

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

 A 

 
megjelent választópolgárok száma 

(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen) 
 B 

 
* Csak a névjegyzék első oldalán. ”
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6. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„7. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

6. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„7. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására 

 

 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

NÉVJEGYZÉK 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja)  

 
(TELEPÜLÉS) 

…. számú szavazókör(szavazóhelyiség címe) 
 

1. oldal 
 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

2. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán) 

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

 A 

 
a szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 

(aláírások száma a névjegyzéken) 
 

 

 +  
mozgóurnával szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)  
 

 

 =  

a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: 
 

F 

 

”
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7. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„8. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

7. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „8. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
az Európai Parlament tagjainak választására 

 

 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja)  

 
(település) 

…. számú szavazókör 
(szavazóhelyiség címe) 

 
1. oldal 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 

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

 

2. 

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

 
 
 
 

3. 

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

 
 
 
 
 

4. 

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

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 
 

……………………………… 
(név) 

 

”
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8. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„9. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

8. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „9. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlamenti tagjainak választására 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
(név) 

  

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA – (A szavazás napja) 

(külképviselet) 

((szavazóhelyiség címe)) 

1. oldal 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 

2. 
(név) (személyi azonosító) 
(születési név)  
(lakcím) 
(szavazási segítség) 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

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

 A 

 
megjelent választópolgárok száma 
(aláírások száma a névjegyzéken) 

 
B 

 ”
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9. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„10. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

9. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „10. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választáson 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választásán 

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

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

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

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

 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

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

Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a ………..……. 
nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár 
nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal 
történt)	   	  
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A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával: 
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

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

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

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

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

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

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

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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10. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„11. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

10. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „11. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán 

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

szerepel a szavazóköri névjegyzékben. 

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

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

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

 

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

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 
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Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország 
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön 
a kérelemében megadott magyarországi településen szavazhat. A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába. 

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

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

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

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

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

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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11. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„12. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

11. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „12. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott 

választásán a magyar állampolgárok számára 

 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán 

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

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

szerepel az országgyűlési képviselő–választás és az Európai Parlament tagjai választásának 
szavazóköri névjegyzékében. 

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

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

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

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

Ön a központi névjegyzék adatai szerint az országgyűlési választásokra a ………..……. 
nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérte névjegyzékbe vételét. (csak ha a választópolgár 
nemzetiségi névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal 
történt)	   	  
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A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával: 
A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy 
 - útlevél vagy 
 - vezetői engedély 

vagy 
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

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

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

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

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére 
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon, 
 ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, 
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, 
 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

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

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

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

 
 

Helyi Választási Iroda” 
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12. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„13. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

12. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „13. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

(születési idő) (név) 
(születési név) 
(lakcím) 

 

Tisztelt Választópolgár! 

Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők / az Európai Parlament tagjainak / az 
országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán kérelmére felvettem a 
külképviseleti névjegyzékbe. 

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

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

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

 

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített. 

 

Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. 

 

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

érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

 - személyazonosító igazolvány vagy 

 - útlevél vagy 

 - vezetői engedély 

Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség. 

 

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

polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 
Helyi Választási Iroda” 
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13. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„17. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

13. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„17. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A      
évi országgyűlési képviselő–választáson az alábbiakban leírt 

 

 párt 

 országos nemzetiségi önkormányzat 
 
 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

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

                               

                               

                              
 

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

  

                               
b) angol nyelven:  

 

                               

(3) A jelölő szervezet rövidített neve (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 
 
 

                 

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő: 
  IGEN  NEM  

(4) A jelölő szervezet emblémáját mellékelte 
(A jelölő szervezet emblémáját szürkeárnyalatos, JPEG 
kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.) 

  IGEN  NEM  

(5) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetendő   IGEN  NEM  

(6) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 
nemzetiségi nevét mellékelte 

(A jelölő szervezet nemzetiségi nevét JPEG kiterjesztésű, 
195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.) 

  IGEN  NEM  
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P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
(7) A jelölő szervezet székhelye: 

 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

A JELÖLŐ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ: 
a) bank neve:                                

 
b) bankszámla száma:                            

A JELÖLŐ SZERVEZET NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT – TÖRVÉNYES VAGY 
MEGHATALMAZOTT – KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI: 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 

    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                                

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

                      

 
    telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
Kelt: ……………………………………. , 

            

 
A jelölő szervezet képviseletére jogosult* neve: 
                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a jelölő szervezet képviseletére jogosult* aláírása 
 

 
*A szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy. 

”
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14. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„18. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

14. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„18. melléklet a …../2013. (….) KIM rendelethez 

Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán 

A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 
 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson    
 

darab ajánlóívet igényelek 
  

                          

megye/főváros    

számú 
 

egyéni választókerületében  
 
(1) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár  
családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

                      

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

 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okiratának száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítványának száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

(3) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár lakcíme: 
a) ország:                                

 
b) postai irányítószám:     

 

  
c) település + kerület:                             

 

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

                      

e) telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                
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A1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
(4) A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 
  független jelölt 

  jelölő szervezet(ek) jelöltje. 

 
A jelölő szervezet(ek) száma:   

 

 
Hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben 
lesz feltüntetve az ajánlóíven és a szavazólapon): 

Képviselőjének 
aláírása: 

1 

 

                               

                               

                               
 

 

2 

 

                               

                               

                               
 

 

3 

 

                               

                               

                               
 

 

4 

 

                               

                               

                               
 

 

5 

 

                               

                               

                               
 

 

 
 
Kijelentem az alábbiakat: 

(a) Jelölésemet elfogadom.  
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve 

megválasztásom esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 
 a jelöltként indulni szándékozó 

választópolgár aláírása” 
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16. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„21. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

”
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17. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„22. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

17. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „22. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán 

 

E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE 
 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson 
  

                        

megye/főváros    

számú 
 

egyéni választókerületében képviselőjelöltként 
 

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

(1) A jelölt  
családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

                      

(2) a) A jelölt személyi azonosítója:  -       -     
 

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje:           

magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

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

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

                      

d) telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                
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E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(4) A jelölt  fényképet leadott**  
 
(5) A jelölt  független jelölt  párt/pártok jelöltje. 
 

A jelöltet állító pártok száma:   
 

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

A közös jelölt az 
alábbi párt jelöltjének 

minősül*** 

A párt 
képviseletére 

jogosult 
aláírása: 

1 

 

                               

                               

                               
 

 

 

2 

 

                               

                               

                               
 

 

 

3 

 

                               

                               

                               
 

 

 

4 

 

                               

                               

                               
 

 

 

5 

 

                               

                               

                               
 

 

 

 
 

(6)  Kérem, hogy a szavazólap a hivatalos nevem részét képező „dr.” megjelölést ne tartalmazza. 
 
(7)  Kérem, hogy a szavazólap az utóneveim közül csak a következőt tartalmazza: 
 
                      

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

 
 a jelölt aláírása 

 
* A jelölésről való lemondás esetén csak a fejrovatot, valamint az (1) és (2) rovatot kell kitölteni. 
** A fényképet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni.  
*** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési 
támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a mandátumot szerző közös jelölt után járó támogatás melyik 
pártot illeti meg. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. Csak egy párt jelölhető meg. 

”
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18. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„24. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

18. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „24. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Országos lista jelöltjeinek adatai az országgyűlési képviselők választásán 

 

L2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
LISTA JELÖLTJEINEK ADATAI 

A      
évi országgyűlési képviselő-választáson 

 

                               

                               

                               

                               

                               
nevű jelölő szervezet(ek) listáján az alábbi jelölteket indítjuk. 
A fenti szervezet(ek) által állított listához      

jelölt adatait adjuk meg. 
Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén 
születési ideje: 

          
  magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány 
száma: 

Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*   nevét a nemzetiség nyelvén leadta * 
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**:    

 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása: 
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L2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  …. 
 
Jelölt sor-

száma A jelölt adatai 
 a) A jelölt személyi azonosítója:               

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt  
születési ideje: 

          magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány 
száma: 

Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

A jelölt családi neve: 

                                  
                     

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  nevét a nemzetiség nyelvén leadta* 
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**:    

 

 a) A jelölt személyi azonosítója:               

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt  
születési ideje: 

          magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 
- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány 
száma: 

Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

A jelölt családi neve: 

                                  

                     

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott*  nevét a nemzetiség nyelvén leadta* 
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon**:    

 

 

Kelt: ………………………………………. , 
           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére jogosult(ak) aláírása: 
 

  

  

* A fényképet és a nemzetiségi nevet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni. 
** A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás 
szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje után járó támogatás melyik pártot illeti meg. Csak 
közös pártlista esetén kell kitölteni. 

”
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19. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„25. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

19. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „25. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Országos lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az országgyűlési képviselők választásán 

 

L3  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
LISTÁN SZEREPLŐ JELÖLT HIBÁSAN MEGADOTT 

ADATAINAK JAVÍTÁSA, KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
(Új jelölt nem indítható, a jelöltek sorrendje nem változtatható és a kieső jelölt helyett másik jelöltet 
nem lehet bejelenteni.) 
A      

évi országgyűlési képviselő-választáson a(z) 
 

                               

                               

                               

                               

                              
nevű* jelölő szervezet(ek) országos listáján szereplő 
(1) jelölt bejelentett adatainak javítása 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt  
születési ideje: 

          
magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány 
száma: 

Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 
A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott**  nevét a nemzetiség nyelvén leadta** 
A jelöltet indító jelölő szervezet sorszáma az L1 nyomtatványon***:    

 

* A jelölő szervezet(ek) rövidített neve. 
** A fényképet és a nemzetiségi nevet JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlban kell mellékelni. 
***A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési 
támogatás szempontjából annak meghatározása, hogy a közös pártlista mandátumot szerző jelöltje után járó támogatás 
melyik pártot illeti meg. Csak közös pártlista esetén kell kitölteni.  
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L3  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
(2) jelölt kiesésének bejelentése 

Jelölt 
sor-

száma a 
listán 

A jelölt adatai 

 a) A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt 
születési ideje: 

          
 magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: Szám: 106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány 
száma: 

Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 
A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

Kiesés oka: 
Jelöléséről írásban lemondott  (a lemondó nyilatkozatot csatolni kell) 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 

a listát állító jelölő szervezet(ek) képviseletére 
jogosult(ak) aláírása: 

 

”
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20. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„26. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

20. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
„26. melléklet a …../2013. (….) KIM rendelethez 

Országos lista jelöltjének személyi lapja 
az országgyűlési képviselők választásán 

SZ1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA   

LISTÁN ÁLLÍTOTT KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 
A jelölt 
családi neve:                                   

 
                      

 
utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt esetén születési ideje: 

           

lakcíme: 

ország:                                

 
postai irányítószám:     

 

 
település + kerület:                             

 

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

                      

(a) Jelölésemet a  jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom. 

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

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

                      

(e) Kérem nevemnek a nemzetiség nyelvén való feltüntetését a szavazólapon az alábbi formában (csak 
nemzetiségi listán állított jelölt): 
 

                                         

                                         

                                         

(f)  Hozzájárulok fényképem nyilvánosságra hozásához (JPEG kiterjesztésű, 195X260 felbontású fájlban kell mellékelni). 

Kelt: ……………………………………. , 
          

 

 aláírás”  
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21. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„29. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

”
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22. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„40. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

22. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „40. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán 

	  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROS / MEGYE  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  
Ez a  számú példány. 

       
 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   számú szavazókör  

 

Készült  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek 
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban 
elhelyezte az ellenőrző lapot. 

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt.  

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

 

A szavazás .  órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.  

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

Rontott szavazólapok száma:  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 

A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a 
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.  
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B 
EGYÉNI      számú szavazókör 

                    TELEPÜLÉSNÉV  
 
 

Azonosító: E J              

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő 

választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

AE FE 
  

 

Urnában lévő lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KE LE ME NE 
    

 

Figyelem! 
a) Az AE és az FE rovatot az Összesítő lap I. számú táblázata alapján kell kitölteni! 

b) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – FE 
rovat) 

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

d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal! 
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 
 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 

1 ...........................................
 

 
16 ...........................................

 

 

            

2 ...........................................
 

 
17 ...........................................

 

 

            

3 ...........................................
 

 
18 ...........................................

 

 

            

4 ...........................................
 

 
19 ...........................................

 

 

            

5 ...........................................
 

 
20 ...........................................

 

 

            

6 ...........................................
 

 
21 ...........................................

 

 

            

7 ...........................................
 

 
22 ...........................................

 

 

            

8 ...........................................
 

 
23 ...........................................

 

 

            

9 ...........................................
 

 
24 ...........................................

 

 

            

10 ...........................................
 

 
25 ...........................................

 

 

            

11 ...........................................
 

 
26 ...........................................

 

 

            

12 ...........................................
 

 
27 ...........................................

 

 

            

13 ...........................................
 

 
28 ...........................................

 

 

            

14 ...........................................
 

 
29 ...........................................

 

 

            

15 ...........................................
 

 
30 ...........................................

 

 

            

1-15 összesen: ………………… 16-30 összesen: ………………… 

          Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal! 
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D       számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazatszámláláskor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
elnök   

– 

………………… 
elnökhelyettes   

– 

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

………………… 
jegyzőkönyvvezető   

– 

p.h.” 
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23. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez 
 „41. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt 
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROS / MEGYE  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  
Ez a  számú példány. 

       
 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   számú szavazókör  

 

Készült  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek 
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnában 
elhelyezte az ellenőrző lapot. 

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt.  

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

neve aláírása 

 

A szavazás .  órakor befejeződött, az urnák sértetlenek. 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

Rontott szavazólapok száma:  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a 
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.  
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B 
EGYÉNI      számú szavazókör 

                    TELEPÜLÉSNÉV  
 
 

Azonosító: EJ             

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő, a 
szavazókörben lakcímmel 

rendelkező választópolgárok 
száma 

Szavazóként megjelent, a 
szavazókörben lakcímmel 

rendelkező választópolgárok 
száma 

AE FE 
  

Átjelentkezett választópolgárok 

Az átjelentkezett 
választópolgárok 

névjegyzékrészében és a 
mozgóurnát igénylő 

átjelentkezett 
választópolgárok 

jegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel szavazóként 
megjelent választópolgárok 

száma 

BOE GE 
  

A szavazás eredménye 

Urnában lévő lebélyegzett 
szavazólapok száma 

(az átjelentkezéssel leadott 
szavazólapok nélkül) 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KE LE ME NE 
    

Figyelem! 
a) Az AE, FE, BOE és GE rovatokat az Összesítő lap I. és I/A. számú táblázatának felhasználásával kell kitölteni! 

b) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – FE 
rovat) 

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

d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal! 
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 
 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 

1 ...........................................
 

 
16 ...........................................

 

 

            

2 ...........................................
 

 
17 ...........................................

 

 

            

3 ...........................................
 

 
18 ...........................................

 

 

            

4 ...........................................
 

 
19 ...........................................

 

 

            

5 ...........................................
 

 
20 ...........................................

 

 

            

6 ...........................................
 

 
21 ...........................................

 

 

            

7 ...........................................
 

 
22 ...........................................

 

 

            

8 ...........................................
 

 
23 ...........................................

 

 

            

9 ...........................................
 

 
24 ...........................................

 

 

            

10 ...........................................
 

 
25 ...........................................

 

 

            

11 ...........................................
 

 
26 ...........................................

 

 

            

12 ...........................................
 

 
27 ...........................................

 

 

            

13 ...........................................
 

 
28 ...........................................

 

 

            

14 ...........................................
 

 
29 ...........................................

 

 

            

15 ...........................................
 

 
30 ...........................................

 

 

            

1-15 összesen: ………………… 16-30 összesen: ………………… 

          Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal! 
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D       számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazatszámláláskor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
elnök   

– 

………………… 
elnökhelyettes   

– 

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

………………… 
jegyzőkönyvvezető   

– 

p.h.” 
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24. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„42. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

24. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „42. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör 

névjegyzéki adatairól az országgyűlési képviselők választásán 

	  

 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL 
  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 

két példányban! FŐVÁROSI / MEGYEI  

  
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
Ez a  számú példány. 

     
  

 
TELEPÜLÉSNÉV   

   szavazókör  

Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő helyiségében:  
 

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek 
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban 
elhelyezte az ellenőrző lapot. 

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt.  

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

 

A szavazás .  órakor befejeződött, az urnák sértetlenek. 

A szavazatot tartalmazó, lezárt urnák száma:  

Rontott szavazólapok száma:  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a 
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
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B 
      számú szavazókör 

                    TELEPÜLÉSNÉV  

Azonosító:              

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÁS 
A szavazóköri névjegyzékben és 

a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében 

szereplő választópolgárok 
száma összesen  

 
Átjelentkezett 

választópolgárok 
száma 

 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

 A választópolgárok 
száma összesen  

A szavazóhelyiségben 
és a mozgóurnával 

szavazó 
választópolgárok 

száma 
AE  BE  C  EE  FE 

         

 

LISTÁS SZAVAZÁS 
A szavazóköri névjegyzékben és 

a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében 

szereplő választópolgárok 
száma összesen  

 
Átjelentkezett 

választópolgárok 
száma 

 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

 A választópolgárok 
száma összesen  

A szavazóhelyiségben 
és a mozgóurnával 

szavazó 
választópolgárok 

száma 
AL  BL  C  EL  FL 

         

 

 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében lévő 

választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

A szavazóhelyiségben 
és mozgóurnával 

szavazó 
választópolgárok száma 

PÁRTLISTÁS 
(AP) (BP) (CP) (EP) (FP) 

NEMZETISÉGI 

LISTÁS 
(AN) (BN) (CN) (EN) (FN) 

BOLGÁR 
(A1) (B1) (C1) (E1) (F1) 

GÖRÖG 
(A2) (B2) (C2) (E2) (F2) 

HORVÁT 
(A3) (B3) (C3) (E3) (F3) 

LENGYEL 
(A4) (B4) (C4) (E4) (F4) 

NÉMET 
(A5) (B5) (C5) (E5) (F5) 

ÖRMÉNY 
(A6) (B6) (C6) (E6) (F6) 

ROMA 
(A7) (B7) (C7) (E7) (F7) 

ROMÁN 
(A8) (B8) (C8) (E8) (F8) 

RUSZIN 
(A9) (B9) (C9) (E9) (F9) 

SZERB 
(A10) (B10) (C10) (E10) (F10) 

SZLOVÁK 
(A11) (B11) (C11) (E11) (F11) 

SZLOVÉN 
(A12) (B12) (C12) (E12) (F12) 

UKRÁN 
(A13) (B13) (C13) (E13) (F13) 

Figyelem! 
A jegyzőkönyv B oldalát az Összesítő lap I., II. és III. számú táblázatai alapján kell kitölteni!   
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   C 

 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazás befejezésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
elnök   

– 

………………… 
elnökhelyettes   

– 

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

………………… 
jegyzőkönyvvezető   – 

p.h.” 
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25. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„43. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

25. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „43. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben 

az országgyűlési képviselők választásán 

	  

 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROSI / MEGYEI 

 
 

 
  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  

Ez a  számú példány. 
        

 
TELEPÜLÉSNÉV   

 

   szavazókör 

 

Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő helyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az urnák és a szállítóborítékok sértetlenek.  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta meg. 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

 

 

 

 

 

 

 

E jegyzőkönyv mellékletét képezi a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya. 

A jegyzőkönyv másolati példányát – kérésükre, haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott 
tagjainak kell átadni. 
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B 
EGYÉNI      számú szavazókör 

                    TELEPÜLÉSNÉV  

Azonosító: EJ             

 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

A szavazóköri 
névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő 

választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

AE BE C EE 
    

 

 

A szavazóhelyiségben 
és a mozgóurnával 

szavazó 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten 

szavazók beérkezett 
borítékjainak száma 

A szavazó 
választópolgárok 
száma összesen  

FE IE JE 
   

 

 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

lebélyegzett 
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

KE LE ME NE 
    

 

Figyelem! 
a) Az AE, BE, C, EE és FE rovatot a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv alapján kell kitölteni. 

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

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

d) Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és JE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE – JE rovat) 

e) A KE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie az ME és NE rovatba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE rovat) 

f) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni.  

A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!  
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 
 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 

1 ...........................................
 

 
16 ...........................................

 

 

            

2 ...........................................
 

 
17 ...........................................

 

 

            

3 ...........................................
 

 
18 ...........................................

 

 

            

4 ...........................................
 

 
19 ...........................................

 

 

            

5 ...........................................
 

 
20 ...........................................

 

 

            

6 ...........................................
 

 
21 ...........................................

 

 

            

7 ...........................................
 

 
22 ...........................................

 

 

            

8 ...........................................
 

 
23 ...........................................

 

 

            

9 ...........................................
 

 
24 ...........................................

 

 

            

10 ...........................................
 

 
25 ...........................................

 

 

            

11 ...........................................
 

 
26 ...........................................

 

 

            

12 ...........................................
 

 
27 ...........................................

 

 

            

13 ...........................................
 

 
28 ...........................................

 

 

            

14 ...........................................
 

 
29 ...........................................

 

 

            

15 ...........................................
 

 
30 ...........................................

 

 

            

1-15 összesen: ………………… 16-30 összesen: ………………… 

          Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal! 
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D 
      számú 

szavazókör 
 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 
NÉV Aláírás 

a szavazatszámlálásról 
Aláírás 

a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
a szavazatszámláló bizottság elnöke 

  

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

…………………  

 

………………… 
jegyzőkönyvvezető  

– 

p.h.” 
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26. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„44. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

26. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „44. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről 
az országgyűlési képviselők választásán 

	  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL  

  Kitölti az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság. FŐVÁROSI / MEGYEI  

  
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
Ez a  számú példány. 

     

  
 

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

Ez a jegyzőkönyv  db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült. 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében lévő 

választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 

A választópolgárok száma 
összesen 

AE BE CE EE 
    

 

A szavazókörben megjelent 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten szavazók 
beérkezett borítékjainak 

száma 

A szavazó választópolgárok 
száma összesen 

FE IE JE 
   

 
Urnában és beérkezett 

borítékokban lévő 
szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KE ME NE 
   

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

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

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

d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv B oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!  
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B 
     SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
 FŐVÁROS / MEGYE  

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT 

 
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA 

ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 
 A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT 

1 ...........................................
 

 
16 ...........................................

 

 

            

2 ...........................................
 

 
17 ...........................................

 

 

            

3 ...........................................
 

 
18 ...........................................

 

 

            

4 ...........................................
 

 
19 ...........................................

 

 

            

5 ...........................................
 

 
20 ...........................................

 

 

            

6 ...........................................
 

 
21 ...........................................

 

 

            

7 ...........................................
 

 
22 ...........................................

 

 

            

8 ...........................................
 

 
23 ...........................................

 

 

            

9 ...........................................
 

 
24 ...........................................

 

 

            

10 ...........................................
 

 
25 ...........................................

 

 

            

11 ...........................................
 

 
26 ...........................................

 

 

            

12 ...........................................
 

 
27 ...........................................

 

 

            

13 ...........................................
 

 
28 ...........................................

 

 

            

14 ...........................................
 

 
29 ...........................................

 

 

            

15 ...........................................
 

 
30 ...........................................
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    SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
C 

FŐVÁROS / MEGYE  

 
 
 

 A választás eredményes volt. 

A megválasztott képviselő neve: 
………………………………………………………………………………………. 

A jelölő szervezet(ek) neve: ………………………………………………………………………………………. 

A képviselő azonosítója:    
 

 
 
 
 

 A választás eredménytelen volt, mert több jelölt kapott azonos számú szavazatot. 
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D 
     SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 
 FŐVÁROS / MEGYE  

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
az eredmény megállapításáról 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság elnöke 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

………………… 

  

 
………………… 

jegyzőkönyvvezető 

 – 

p.h.” 
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27. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„45. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

27. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „45. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán 

	  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

ORSZÁGOS LISTÁS  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROS / MEGYE  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  
Ez a  számú példány. 

       
 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   számú szavazókör  

 

Készült  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek 
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban 
elhelyezte az ellenőrző lapot. 

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt.  

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

 

A szavazás .  órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.  

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

Rontott szavazólapok száma:  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 

 

A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a 
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.  
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B 
LISTÁS      számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  
 

Azonosító: L J                 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

 

A névjegyzékben 
és a mozgóurnát 

igénylő 
választópolgárok 
jegyzékében lévő 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő 
lebélyegzett 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától 
(többlet: + 
/hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 
 

ÖSSZESEN 
(AL) (FL)=FP+FN (KL)=KP+KN 

– – 
(NL)=NP+NN 

 

PÁRTLISTÁS 
(AP) (FP) (KP) (LP)=KP-FP (MP) (NP) 

MP+NP=KP 

NEMZETISÉGI 
ÖSSZESEN 

(AN) (FN)=F1+F2+… (KN)=K1+K2+… 
– – 

(NN)=N1+N2+… 
 

BOLGÁR 
(A1) (F1) (K1) (L1)=K1-F1 (M1) (N1) 

M1+N1=K1 

GÖRÖG 
(A2) (F2) (K2) (L2)=K2-F2 (M2) (N2) 

M2+N2=K2 

HORVÁT 
(A3) (F3) (K3) (L3)=K3-F3 (M3) (N3) 

M3+N3=K3 

LENGYEL 
(A4) (F4) (K4) (L4)=K4-F4 (M4) (N4) 

M4+N4=K4 

NÉMET 
(A5) (F5) (K5) (L5)=K5-F5 (M5) (N5) 

M5+N5=K5 

ÖRMÉNY 
(A6) (F6) (K6) (L6)=K6-F6 (M6) (N6) 

M6+N6=K6 

ROMA 
(A7) (F7) (K7) (L7)=K7-F7 (M7) (N7) 

M7+N7=K7 

ROMÁN 
(A8) (F8) (K8) (L8)=K8-F8 (M8) (N8) 

M8+N8=K8 

RUSZIN 
(A9) (F9) (K9) (L9)=K9-F9 (M9) (N9) 

M9+N9=K9 

SZERB 
(A10) (F10) (K10) (L10)=K10-F10 (M10) (N10) 

M10+N10=K10 

SZLOVÁK 
(A11) (F11) (K11) (L11)=K11-F11 (M11) (N11) 

M11+N11=K11 

SZLOVÉN 
(A12) (F12) (K12) (L12)=K12-F12 (M12) (N12) 

M12+N12=K12 

UKRÁN 
(A13) (F13) (K13) (L13)=K13-F13 (M13) (N13) 

M13+N13=K13 

Figyelem! 

a) Az (A…) és (F…) rovatokat az Összesítő lap I. és II. számú táblázata alapján kell kitölteni! 

b) A pártlistánkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A pártlistánkénti szavazatok 
száma összegének meg kell egyeznie az NP rovatba beírt számmal! 
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal NP rovatába beírt számmal!) 
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D       számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazatszámlálás után 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

……………………………………..……… 
elnök   

– 

……………………………………..……… 
elnökhelyettes   

– 

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..……… 
jegyzőkönyvvezető  

 – 

p.h.” 
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28. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„46. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

28. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „46. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt 
szavazókörben az országgyűlési képviselők választásán 

	  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

ORSZÁGOS LISTÁS  
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROS / MEGYE  

  SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET  
Ez a  számú példány. 

       
 

TELEPÜLÉSNÉV   

   számú szavazókör  

 

Készült  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek 
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban 
elhelyezte az ellenőrző lapot. 

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt.  

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

neve aláírása 

 

A szavazás .  órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.  

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

Rontott szavazólapok száma:  

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a 
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal NP rovatába beírt számmal!) 
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D       számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazatszámlálás után 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

……………………………………..……… 
elnök   

– 

……………………………………..……… 
elnökhelyettes   

– 

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..………    

……………………………………..……… 
jegyzőkönyvvezető  

 – 

 

p.h.” 
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29. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„47. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

29. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „47. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben 

az országgyűlési képviselők választásán 

	  

  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

LISTÁS SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROSI / MEGYEI  

  
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

 
Ez a  számú példány. 

     
  

 
TELEPÜLÉSNÉV   

 

   szavazókör 

 

Készült:  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő helyiségében:  

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az urnák és a szállítóborítékok sértetlenek.  

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.  igen  nem 

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta meg. 

 

 

 

 

 

E jegyzőkönyv mellékletét képezi a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya. 

A jegyzőkönyv másolati példányát – kérésükre, haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott 
tagjainak kell átadni. 
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     számú szavazókör 
C 

TELEPÜLÉSNÉV  

 
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

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

szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazatszámlálás után 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

……………………………………..……… 
elnök  

– 

……………………………………..……… 
elnökhelyettes  

– 

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..………   

……………………………………..……… 
jegyzőkönyvvezető 

 – 

p.h.” 
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30. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„48. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

30. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „48. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról 
az országgyűlési képviselők választásán 

	  

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 

 

JEGYZŐKÖNYV 
A LEVÉLBEN LEADOTT LISTÁS SZAVAZATOK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL 

 

 A Nemzeti Választási Iroda állítja ki 
két példányban! 

Ez a  számú példány. 

 

 

 

 

Készült _____ év _____________ hó_____ napján ______________________ település 

alábbi helyen lévő helyiségében:___________________________________________  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor kezdődött.  

A szavazatszámlálás  év  hó  nap .  órakor befejeződött. 

A Nemzeti Választási Iroda a szavazatokat  alkalommal számolta meg. 
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B 

 
A választás eredménye 

 
a) A választók nyilvántartása 

A levélben szavazók 
névjegyzékében szereplő 
választópolgárok száma 

D 

 

b) Szavazóként megjelentek 

Érvényes szavazási iratok 
száma 

IL 

 

c) Szavazás 

Az érvényes szavazási 
iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazási 
iratok számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

KL LL ML NL 

    

 
  



436 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 3. szám 
 

	  

C 

A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 
 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

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

 
NÉV Aláírás 

az eredmény 
megállapításakor 

Aláírás 
a szavazatszámlálás 

befejezésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

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

  – 

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

  – 

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

………………………………………………………..…… 

   

 
………………………………………………………..…… 

Nemzeti Választási Iroda elnöke 

  – 

p.h.” 
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31. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„49. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

31. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „49. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

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

Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott 
választásán 

	  

 

JEGYZŐKÖNYV 
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZATOK ÉS AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL LEADOTT 

SZAVAZATOK BEÉRKEZÉSÉRŐL ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRÓL 

 

 Két példányban kell kitölteni! 
   

  számú példány. 
  

 
Készült:  év  hó  napján Budapesten,  kerület 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Iroda hivatalos helyiségében. 

a) Jelentés a külképviseleti szavazásról 

Szavazást tartó 
külképviseletek 

száma 

Urnát visszaküldő 
külképviseletek 

száma 

  

b) A határidőn belül beérkezett külképviseleti urnák számbavétele külképviseletenként 

KÜLKÉPVISELETEK Beérkezett 
urnák száma 

Figyelembe 
nem vehető 
urnák száma 

Figyelembe 
vehető 

urnák száma 

Továbbítható 
borítékok 

száma 

     
ÖSSZESEN:     
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c) Az átjelentkezők szavazatait tartalmazó szállítóborítékok számbavétele településenként 

TELEPÜLÉSEK 

Beérkezett borítékok 
száma 

Figyelembe nem 
vehető borítékok 

száma 
Továbbítható 

borítékok száma 

csak 
egyéni 

egyéni és 
listás 

csak 
egyéni 

egyéni és 
listás 

csak 
egyéni 

egyéni és 
listás 

       
ÖSSZESEN:       

       
       

       

 

 

 

 

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

MEGYE MEGNEVEZÉSE OEVK 

Továbbítható borítékok száma 

Átvettem: 
csak egyéni 

egyéni és 
listás 
(IL) 

(IE) 

      
ÖSSZESEN:      

      
      

      

_________________________________ 

a Nemzeti Választási Iroda elnöke” 
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32. melléklet a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelethez
„50. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

32. melléklet a …./2014. (….) KIM rendelethez  
 „50. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez 

Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők választásán 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  A 
 

JEGYZŐKÖNYV  
A LISTÁS VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

 
 A Nemzeti Választási Bizottság állítja ki 

két példányban! 

Ez a  számú példány. 
 

 

Készült:  év  hó  napján  település 
 

 utca  szám alatt, a Nemzeti Választási Bizottság hivatalos helyiségében. 

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

A választás eredménye 
a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A levélben szavazók 
névjegyzékében 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

AL BL C DL EL 
     

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel, 
külképviseleten és 
levélben szavazók 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

FL IL JL 
   

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

KL ML NL 
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B   
A SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT 

 
 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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  C 
A SZAVAZATOK SZÁMA NEMZETISÉGI LISTÁNKÉNT 

 
 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 
Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
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D   
 

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

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták: 

 A PÁRTLISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA 
LISTÁS 

SZAVAZAT 
TÖREDÉK-
SZAVAZAT 

ÖSSZES 

SZAVAZAT 

1     

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

2     

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

3     

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

4     

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

5     

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

6     

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

Mandátumszerzésre jogosult pártlisták  
érvényes szavazatai összesen: 

   

   

 

Összes országos listás szavazat:  
Nemzetiségi kedvezményes kvóta:  

 

Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségi listák: 

 A NEMZETISÉGI LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA 
KEDVEZMÉNYES 

MANDÁTUM 

5% HATÁRT 

ELÉRTE-E 
KEDVEZMÉNYES 

KVÓTÁVAL 

CSÖKKENTETT 

SZAVAZAT 

1     

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

2     

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

3     

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

4     

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

5     

....................................................................................azonosító     
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E   
 

Kiosztandó listás mandátumok száma:  

 

5.) A mandátumok kiosztása: 

 Lista neve 
(1) 

Lista neve 
(2) 

Lista neve 
(3) 

Lista neve 
(4) 

Lista neve 
(5) 

Lista neve 
(n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /93       
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F   
 
6.) A mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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G   
 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV 
Aláírás 

az eredmény 
megállapításakor 

Aláírás 
a szavazatszámlálás 

befejezésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

 
………………………………………………………..…… 

Nemzeti Választási Bizottság elnöke   
– 

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

– 

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    

………………………………………………………..……    
 

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

– 

 
p. h.” 
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A vidékfejlesztési miniszter 3/2014. (I. 16.) VM rendelete
a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 17. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) kislétszámú állomány: legfeljebb száz sertésből álló állomány;
b) mentesítés alá vont terület: a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) által 

meghatározott kiterjedésű terület, amelyen a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság) rendelkezései alapján mentesítés zajlik;

c) nagylétszámú állomány: több mint száz sertésből álló állomány;
d) önálló árutermelő hízóállomány: olyan állomány, amelyben a  sertéseket nem saját fogyasztásra történő 

hízlalási céllal tartják, és ahol szaporítás nem folyik;
e) sertés-tenyészállomány: az  a  sertésállomány, amelyben szaporítás céljából tenyészkant, tenyészkocasüldőt 

vagy tenyészkocát tartanak;
f ) tenyészkan: hat hónaposnál idősebb, az  állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott, 

hímivarú sertés;
g) tenyészkoca: hat hónaposnál idősebb, az  állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott, 

már legalább egyszer fialt nőivarú sertés;
h) tenyészkocasüldő: hat hónaposnál idősebb, az  állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra 

kiválasztott, még egyszer sem fialt, nőivarú sertés.

2. § (1) A  sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájára (a  továbbiakban: PRRS) nézve 
fertőzött az a sertés,
a) amely a  PRRS-re gyanút keltő tüneteket vagy kórbonctani elváltozásokat mutat, és a  betegség jelenléte 

virológiai vizsgálattal igazolt;
b) amelyből a PRRS vírusa vagy annak genomja kimutatható;
c) amely a  betegségre gyanút keltő tüneteket mutat, és olyan sertés-tenyészállományban vagy önálló 

árutermelő hízóállományban (a  továbbiakban együtt: állomány) tartják, amelyben a  fertőzöttséget 
hatóságilag megállapították;

d) amely szeropozitív, nem vakcinázott és a szeropozitivitást más szerológiai módszerrel is megerősítették.
 (2) PRRS fertőzöttségére nézve gyanús az a sertés,

a) amelynek klinikai tünetei vagy kórbonctani elváltozásai a  PRRS-re utalnak és a  laboratóriumi vizsgálatok 
a betegség jelenlétét még nem igazolták;

b) amelyet a  megelőző hatvan napon belül fertőzött sertéssel együtt tartottak, vagy fertőzött sertéstől 
származó ondóval termékenyítettek.

 (3) A  PRRS bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség. A  betegség vagy annak gyanújának észlelése esetén 
az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásait is alkalmazni kell.

3. § (1) Új állomány minősítését a betelepítés befejezését követő harminc napon belül a tulajdonos köteles kezdeményezni 
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal).

 (2) Az  állományok minősítésével és a  mentesség ellenőrzésével kapcsolatos költségek (vérvétel, vérvizsgálat) 
az állattartót terhelik.

2. Mentesség

4. § (1) PRRS-től mentes az a sertés, amely megfelel az alább felsorolt valamennyi feltételnek:
a) az állatból a betegség vírusa vagy annak genomja nem mutatható ki;
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b) az állat szerológiai vizsgálata negatív eredményű;
c) az állatot mentes állományban tartják.

 (2) PRRS-től mentes az az állomány, amely megfelel az alább felsorolt valamennyi feltételnek:
a) az állományban a fertőzöttséget két éven belül nem állapították meg;
b) az állományban a járványvédelem személyi és tárgyi feltételei biztosítottak;
c) a minősítő, illetve a mentességet ellenőrző éves vizsgálatok során pozitív eredmény nem fordult elő;
d) tenyészállományok esetében a  kocákat, tenyészkocasüldőket igazoltan mentes tenyészkannal fedeztették 

vagy ilyen kanok ondójával termékenyítették;
e) kislétszámú állomány esetében az adott település teljesíti a mentesség feltételeit.

 (3) PRRS-től mentes az  a  település, amelynek területén valamennyi nagylétszámú állomány és a  kislétszámú 
állományok 99%-a mentes.

 (4) PRRS-től mentes az  a  megye, amelynek területén valamennyi nagylétszámú állomány és a  települések 99%-a 
mentes.

 (5) PRRS-től mentes az  a  régió, amely földrajzilag jól körülhatárolt, területén valamennyi nagylétszámú állomány és 
a települések 99%-a mentes. A régió lehet egy megye része, illetve több megyére kiterjedő terület.

3. Fertőzött állomány

5. § (1) Fertőzött az az állomány, amelyben a fertőzöttséget hatóságilag megállapították.
 (2) A  fertőzött állományt fel kell számolni, illetve a  betegségtől mentesíteni kell. A  fertőzött állományt forgalmi 

korlátozás alatt kell tartani annak felszámolásáig, illetve a mentesítés befejezéséig.
 (3) Fertőzött állományból állatot kiszállítani csak a  járási állategészségügyi hivatal egyedi engedélyével, a  11.  § 

(5) bekezdése szerint lehet.

4. Az állományok PRRS-re vonatkozó minősítése

6. § (1) Az  országban található valamennyi állománynak rendelkeznie kell a  járási állategészségügyi hivatal által 
határozatban kiadott, a  PRRS-re vonatkozó minősítéssel. A  határozatot a  járási állategészségügyi hivatal 
az e rendeletben előírt vizsgálatok alapján adja ki.

 (2) Egy adott település PRRS-re vonatkozó mentességi határozatát az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság adja ki.

 (3) Egy adott megye, illetve régió PRRS-re vonatkozó mentességi határozatát a NÉBIH adja ki.
 (4) Nagylétszámú tenyészállományok esetében a  minősítő vizsgálatokat valamennyi tenyészkanon és tenyészkocán, 

valamint a  hízósertések 95%-os megbízhatóság és 5%-os előfordulási arány figyelembe vételével meghatározott 
számú egyedén egyidőben, minimum hat hónapos időközzel, kétszeri szerológiai vizsgálattal kell elvégezni.

 (5) Önálló árutermelő hízóállomány esetében a  minősítő vizsgálatok során a  légterenként 95%-os megbízhatóság 
és 5%-os előfordulási arány figyelembevételével meghatározott számú egyeden, egyidőben végzett szerológiai 
vizsgálatát kell elvégezni.

 (6) Kislétszámú állományok esetében az  állományban lévő valamennyi tenyészkoca és tenyészkan szerológiai 
vizsgálatát kell egyidőben elvégezni.

5. A mentesség ellenőrzése

7. § (1) Az állományok mentességét évente szerológiai vizsgálattal kell ellenőrizni a (2)–(7) bekezdésekben foglaltak szerint.
 (2) Valamennyi tenyészkant – beleértve a köztenyésztésben fedező apaállatokat is – félévente kell megvizsgálni.
 (3) A mesterséges termékenyítő állomások teljes sertésállományát félévente kell megvizsgálni.
 (4) Nagylétszámú tenyészállományban az  először fialt tenyészkocák fialás utáni szerológiai vizsgálatát évente kell 

elvégezni.
 (5) Nagylétszámú hízóállományok esetében légterenként 95%-os megbízhatóság és 10%-os előfordulási arány 

figyelembevételével meghatározott számú egyedet kell évente megvizsgálni.
 (6) Mentes településen évente a  kislétszámú állományokban tartott valamennyi tenyészkan és a  kocák 95%-os 

megbízhatóság és 2%-os előfordulási arány figyelembevételével meghatározott számú egyedét egyidejűleg 
úgy kell megvizsgálni, hogy a  településen legalább 95%-os megbízhatóság és 10%-os előfordulási arány 
figyelembevételével meghatározott számú állományában történjen mintavétel.
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 (7) Mentes megyében évente a  településeken található, kislétszámú állományokban tartott sertések 95%-os 
megbízhatóság és 10%-os előfordulási arány figyelembevételével meghatározott számú egyedét kell vizsgálni.

8. § (1) Ha a  minősítő vagy az  ellenőrző szerológiai vizsgálat akár egy esetben is pozitív vagy kétes eredményt ad, akkor 
a továbbiakban e paragrafusban foglaltak szerint kell eljárni.

 (2) Azt az  állományt, amelyben pozitív vagy kétes eredményt adó egyedet találnak, megfigyelési zárlat alá kell 
helyezni, és a már meglévő mentes státuszt fel kell függeszteni. A pozitív vagy kétes egyed vérvizsgálatát tizennégy 
nap múlva más típusú diagnosztikai módszer alkalmazásával kell megismételni. A  fertőzöttség kizárását célzó 
vizsgálatok állami költségre történnek.

 (3) Amennyiben az  ismétlő vizsgálatok negatív eredménnyel zárulnak, a  megfigyelési zárlatot fel kell oldani és 
a korábbiakban mentes állomány visszakapja a mentes minősítését, az újonnan minősített állomány mentességéről 
pedig határozatot kell kiadni.

 (4) Amennyiben az ismétlő vizsgálatok közül bármelyik is kétes vagy pozitív eredményt ad, akkor az állatot fertőzöttnek 
kell tekinteni, le kell ölni és a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (a továbbiakban: NRL) kell küldeni víruskimutatás 
céljából.

 (5) Amennyiben a  leölt állat laboratóriumi vizsgálata során a  betegség vírusát vagy annak genomját nem lehet 
kimutatni, akkor a  megfigyelési zárlatot fel kell oldani, és a  korábbiakban mentes állomány visszakapja a  mentes 
minősítését, az újonnan minősített állomány mentességéről pedig határozatot kell kiadni.

 (6) Amennyiben a leölt állat laboratóriumi vizsgálata során a betegség vírusát vagy annak genomját az NRL kimutatja, 
akkor azt az állományt fertőzöttnek kell tekinteni és forgalmi korlátozás alá kell vonni.

 (7) Kislétszámú állományban előforduló fertőzöttség esetén a  település valamennyi állományát fertőzöttségre 
gyanúsnak kell tekinteni és megfigyelési zárlat alá kell helyezni.

6. Eljárás fertőzöttség megállapítása esetén

9. § (1) A fertőzöttség hatósági megállapítását követően a fertőzött állományok felszámolása vagy mentesítése iránt a járási 
állategészségügyi hivatal intézkedik.

 (2) Fertőzöttségre gyanús sertést diagnosztikai vizsgálat céljából az  aktuális járványügyi helyzet alapján a  járási 
állategészségügyi hivatal határozatával a  fertőzöttség hatósági megállapítása nélkül is le lehet öletni állami 
kártalanítás mellett.

 (3) Fertőzött nagylétszámú tenyészállomány és önálló árutermelő hízóállomány esetében a tulajdonosnak mentesítési 
tervet kell készítenie, amelyet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kell jóváhagyásra 
benyújtania. Az  esetleges vakcinás védekezésről – a  földrajzi és járványügyi szempontok figyelembe vételével – 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a mentesítési tervet jóváhagyó határozatában foglal 
állást.

 (4) Amennyiben a település kislétszámú állományaiban a minősítő vizsgálatok során a vizsgált állományok 5%-a vagy 
kevesebb bizonyul pozitívnak, akkor a pozitív egyedeket és a velük egy udvarban tartott sertéseket haladéktalanul 
vágásra kell értékesíteni. A fertőzött egyedek eltávolítását követően a településen újból minősítő vizsgálatokat kell 
végezni. Amennyiben ismételten találnak pozitív egyedeket, akkor a  járási állategészségügyi hivatal a  település 
sertésállományaira vonatkozóan mentesítési tervet készít, amelyet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság hagy jóvá.

 (5) Amennyiben a település kislétszámú állományában a minősítő vizsgálatok során a vizsgált egyedeknek több, mint 
5%-a bizonyult pozitívnak, akkor a  járási állategészségügyi hivatal a  település sertésállományaira vonatkozóan 
mentesítési tervet készít, amelyet az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság hagy jóvá. 
Amennyiben a település körül vont 3 km-es zónán belül nagylétszámú mentes állomány található, akkor a pozitív 
egyedeket és a velük egy udvarban tartott sertéseket vágásra kell értékesíteni.

 (6) A  fertőzött sertéseket a  járási állategészségügyi hivatal határozata alapján vágásra kell bocsátani. Amennyiben  
a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján a tenyészállatokat kell vágásra értékesíteni, a tulajdonos a tenyészérték és 
a vágóérték különbségének mértékében állami kártalanításra jogosult.

 (7) A  fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús sertések elhullása során keletkezett összes hulladékot a  nem emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 
miniszteri rendeletben előírt módon ártalmatlanítani kell.
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10. §  Az állomány felszámolása után a helyi zárlat területét szigorított módon, a járási állategészségügyi hivatal utasítása 
szerint és hatósági állatorvos felügyelete mellett kell fertőtleníteni. A  fertőtlenítést az  állattartó saját költségen 
köteles elvégezni vagy elvégeztetni.

7. Az állatforgalmazás szabályai

11. § (1) Mentes nagylétszámú állományba sertést bevinni csak mentes állományból szabad, és az  állatokat hatvan napig 
karanténozni szükséges. A  karanténozás ideje alatt minden kanból, tenyészkocából és tenyészkocasüldőből 
szerológiai vizsgálat céljára vért kell venni. Tenyészkanok esetében az  ondó egyedi PCR vizsgálatát is el kell 
végezni. Egyéb esetben az  állományból szerológiai vizsgálat céljára 95%-os biztonság és 10%-os előfordulás 
figyelembevételével vért kell venni. Az  állatokat az  új állományba beállítani csak az  előbbi vizsgálatok negatív 
eredménye esetén szabad.

 (2) Piacra, vásárra, valamint továbbtartási célra csak mentes településekről vagy mentes nagylétszámú állományból 
származó sertéseket szabad kiszállítani. E szabály alól az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
egyedi esetekben felmentést adhat, amennyiben az állatokat a mentesség feltételeinek már megfelelő állományból 
másik nem mentes településre kívánják szállítani és a kiszállítandó állatok tizennégy napon belül elvégzett egyedi 
szerológiai vizsgálata negatív eredményt adott. Fertőzött településen belül mentes állományból adott település 
másik, nem mentes állományába a járási állategészségügyi hivatal engedélyével lehet sertést szállítani.

 (3) Gyűjtőállomásra egyidőben csak azonos PRRS-státuszú állományok szállíthatók be.
 (4) Mentes állományba szaporítóanyagot (spermát és embriót) bevinni csak engedélyezett mesterséges termékenyítő 

és embrió átültető állomásról szabad.
 (5) Fertőzött állományból sertés csak az állomány felszámolása keretében, elkülönített vágásra szállítható ki, kivéve ha 

a  szállítás véghízlalási céllal történik a  tulajdonos saját telepére vagy a  tenyészteleppel szerződésben álló partner 
telepére. Ebben az esetben az állatokat 60 napig karanténozni kell és ez időszak alatt vakcinázni szükséges. Ezeket 
a sertéseket a telepről kizárólag vágóhídra lehet szállítani.

 (6) Mentes, illetve mentesítés alá vont terület földrajzi határa mentén lévő 15 km-es sávon belülre, valamint mentes 
nagylétszámú állomány köré vont 15 km-es sugarú körön belülre fertőzött állományból származó sertés nem 
szállítható be.

 (7) Mentesítés alá vont területre be-, illetve onnan kiszállítani sertést csak a  NÉBIH által meghatározott feltételekkel, 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyével lehet.

8. Sertés beszállítása az Európai Unió más tagállamából

12. § (1) Tenyészsertés az Európai Unió más tagállamából kizárólag mentes állományból és kizárólag tizennégy napnál nem 
régebbi egyedi mentes eredmény birtokában szállítható be Magyarországra.

 (2) Az (1)  bekezdésben foglaltak szerint Magyarországra szállított állatokat hatvan napig karanténozni szükséges és 
a  karanténba érkezést követő negyvennyolc órán belül, valamint a  karanténozás utolsó hét napja alatt minden 
egyedből vért kell venni szerológiai vizsgálat céljára. A  kanok esetében az  ondó PCR vizsgálatát is el kell végezni 
a karantén utolsó hetében.

 (3) Sertést kiszállítani csak a  karantén leteltét követően, az  állományra vonatkozó negatív szerológiai eredmény 
birtokában lehet. Az esetlegesen szeropozitív állatokat teljeskörű diagnosztikai vizsgálat céljából állami kártalanítás 
mellett le kell ölni. A  diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye esetén a  karantén lejárta után a  korlátozások 
feloldhatók. Amennyiben a  diagnosztikai vizsgálatok igazolják a  PRRS vírus vagy genomjának jelenlétét, akkor 
a  teljes, karanténban tartott állomány kizárólag vágásra értékesíthető és az  állattartó állami kártalanításra nem 
jogosult.

 (4) Továbbtartásra szánt hízósertések mentes és mentesítés alatt álló területre történő beszállítása esetében  
az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben az  állatok hivatalosan mentes 
állományból származnak, akkor elegendő a  karanténozás utolsó hét napja alatt, 95%-os biztonság és 10%-os 
előfordulás figyelembe vételével meghatározott számú egyed szerológiai vizsgálata.

 (5) Fertőzött területre továbbtartásra szánt hízósertés a  származási állomány PRRS-státuszára való tekintet nélkül 
beszállítható. A beérkezett állatokat a rendeltetési helyről tovább szállítani – kivéve közvetlen vágás céljából – csak 
a (4) bekezdésben foglaltak szerinti vizsgálatok negatív eredményének birtokában lehet.
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13. §  A mentes, illetve a mentesítés alatt álló terület földrajzi határától számított 15 km-es sávon belülre, valamint mentes 
nagylétszámú állomány köré vont 15 km-es sugarú körön belülre fertőzött vagy ismeretlen státuszú állományból 
származó sertés nem szállítható be. Egyéb területekre fertőzött vagy ismeretlen státuszú állományból kizárólag 
egyedileg megjelölt és igazoltan kétszer, három hetes időközzel, kereskedelmi forgalomban lévő PRRS vakcinával 
alapimmunizálásban részesített egyedek szállíthatók. Ezeket az  egyedeket hatvan napig karanténozni kell és 
a karanténozás hatodik napján az állattartó költségére ismételten vakcinázni kell. A karanténozási idő letelte után 
az állatok kizárólag vágóhídra szállíthatók.

9. Sertés beszállítása harmadik országokból

14. § (1) Tenyészsertés és továbbtartásra szánt hízósertés harmadik országokból kizárólag hivatalosan mentes állományból, 
tizennégy napnál nem régebbi egyedi mentes vizsgálati eredmény birtokában szállítható be Magyarországra.

 (2) Az (1)  bekezdésben foglaltak szerint Magyarországra szállított állatok esetében a  karanténba érkezést követő 
negyvennyolc órán belül, valamint a karanténozás utolsó hét napja alatt minden egyedből vért kell venni szerológiai 
vizsgálat céljára. A karantén utolsó hetében a kanoktól egyedi ondómintát is kell venni.

 (3) Karanténból sertést kiszállítani csak a  karantén leteltét követően, az  állományra vonatkozó negatív szerológiai 
eredmény birtokában lehet. Az  esetlegesen szeropozitív állatokat teljeskörű diagnosztikai vizsgálat céljából 
állami kártalanítás mellett le kell ölni. A  diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye esetén a  karantén lejárta 
után a korlátozások feloldhatók. Amennyiben a diagnosztikai vizsgálatok igazolják a PRRS vírus vagy genomjának 
jelenlétét, akkor a teljes, karanténban tartott állományt haladéktalanul vágásra kell bocsátani és az állattartó állami 
kártalanításra nem jogosult.

10. Az állományt ellátó állatorvos feladatai

15. §  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglalt jelentési kötelezettségén túl, 
PRRS fertőzöttségének gyanúja esetén az  állományt ellátó állatorvos köteles a  fertőzöttség továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében ideiglenes intézkedéseket tenni.

11. A hatósági állatorvos feladatai

16. §  A hatósági állatorvos a PRRS fertőzöttségének gyanúja esetén köteles:
a) a helyszínre kiszállni;
b) a fertőzöttség gyanújának megállapítása esetén megfigyelési zárlatot elrendelni, és intézkedni a fertőzöttség 

megállapítására irányuló mintavételről;
c) a  9. és 10.  §-ban foglaltak szerint eljárni, ha a  minősítő vagy ellenőrző vizsgálatok pozitív vagy kétes 

eredményt adnak.

12. A járási állategészségügyi hivatal feladatai

17. §  A járási állategészségügyi hivatal köteles:
a) az állományok minősítését határozatban kiadni;
b) PRRS gyanúja esetén:

ba) a  helyszínre kiszállni és a  hatósági állatorvos által hozott intézkedéseket felülvizsgálni, illetve 
szükség esetén módosítani;

bb) szükség esetén a fertőzöttség megállapítása érdekében diagnosztikai célú leölést elrendelni;
bc) amennyiben a  laboratóriumi vizsgálatok a  PRRS vírusát vagy annak genomját mutatják ki, 

a fertőzöttséget hatóságilag megállapítani;
c) a fertőzöttség megállapítását követően:

ca) az állományt helyi zárlat alá helyezni;
cb) az állomány mentesítését vagy felszámolását elrendelni és az állami kártalanításról intézkedni;
cc) a hatósági állatorvos útján intézkedni annak érdekében, hogy mindazon sertéstartó helyek, amelyek 

a helyi zárlat alatt álló állománnyal élőállat, sertéstermék vagy ragályfogó tárgyak útján kapcsolatba 
kerültek, megfigyelési zárlat alá kerüljenek;

cd) az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot a  megtett intézkedésekről 
tájékoztatni.
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13. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság feladatai

18. §  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles:
a) a  járási állategészségügyi hivatal jelentése alapján a  helyszínre kiszállni, annak intézkedéseit ellenőrizni, 

szükség esetén kiegészíteni vagy módosítani, valamint a NÉBIH-nek jelentést tenni;
b) a  járványtani vizsgálatot irányítani annak kiderítése érdekében, hogy a  fertőzés honnan származhatott, 

mennyi ideje áll fenn, a  feltételezett eredeti forrásból és az  észlelt gócból hová hurcolhatták el, és 
a fertőzöttség megállapítását megelőző hatvan napon belül hová történt élőállat-, nyerstermék-, takarmány-, 
alom- és trágyaszállítás, valamint személy- és járműforgalom;

c) az  illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot értesíteni, ha a  fertőzöttség más 
megyéből származik, vagy ennek gyanúja merül fel, illetve a fertőzöttség áthurcolásának lehetősége áll fenn;

d) irányítani a fertőzöttség leküzdése érdekében megtett feladatokat, valamint a helyszínen ellenőrizni az ennek 
érdekében hozott intézkedések végrehajtását;

e) a fertőzött állomány felszámolását követően részletes jelentést tenni a NÉBIH-nek.

14. Vizsgálati anyag küldése, a laboratóriumok feladatai

19. § (1) Az állományok minősítő vizsgálatait és a PRRS fertőzöttségének gyanúja esetén vett minták, illetve a 8. § szerint vett 
minták vizsgálatát csak az NRL végezheti el. A fertőzöttség hatósági megállapítása és az állományok minősítése csak 
az NRL vizsgálati eredménye alapján történhet meg.

 (2) Az  állományok mentességének ellenőrzésére szolgáló minták vizsgálatát minden olyan laboratórium elvégezheti, 
amelyet a  NÉBIH az  állami laboratóriumok közül erre kijelölt, vagy amely nem állami laboratóriumnak a  külön 
jogszabályban foglaltak szerint erre engedélyt adott. Ezen laboratóriumok kötelesek részt venni az NRL által évente 
megszervezésre kerülő körvizsgálatokban.

 (3) Az NRL feladatait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága látja el.
 (4) A  laboratórium a vizsgálatok eredményéről köteles értesíteni a beküldő állatorvost és az élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatóságot.

15. A megfigyelési és a helyi zárlat szabályai

20. § (1) A megfigyelési zárlat ideje alatt:
a) az állattartó az  állattartási hely bejáratain jól látható „PRRS, megfigyelési zárlat, jogosulatlan személyek 

belépése tilos” feliratú táblát köteles elhelyezni;
b) a sertés tartására használt épület, illetve a gazdaság be- és kijáratánál megfelelő fertőtlenítő eszközöket kell 

elhelyezni; a be- és kilépés csak ezek rendeltetésszerű használata után történhet;
c) sertést, annak termékét és PRRS betegség közvetítésére alkalmas eszközt az érintett gazdaságból kiszállítani 

vagy oda beszállítani tilos, kivéve a közvetlen vágásra történő kiszállítást;
d) a lezárt területre csak hatósági állatorvos engedélyével, megfelelő védőruházat (gumicsizma, kesztyű, sapka, 

köpeny) viselésével lehet belépni; a személyforgalomról naprakész nyilvántartást kell vezetni; a védőruházat 
a zárlat alatt álló helyről csak fertőtlenítés után vihető ki;

e) a zárlat alá helyezett területen belül csak a  hatósági állatorvos engedélyével lehet az  állatokat 
átcsoportosítani;

f ) az állattartó telepen belül az állatok tartózkodási helyéhez (istálló, ól) vezető és azok körül fekvő utak felületét 
a hatósági állatorvos utasítása szerint rendszeresen fertőtleníteni kell;

g) az elhullott, leölt sertéseket ártalmatlanná tételükig úgy kell megőrizni, hogy azokhoz sem állatok, sem pedig 
illetéktelen személyek ne juthassanak hozzá;

h) a zárlat alatt lévő helyen a  sertéstrágyát, az  almot és a  takarmányhulladékot össze kell gyűjteni és azt 
naponta a  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerint ártalmatlanítani kell.

 (2) A helyi zárlat alá helyezett gazdaságban az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően:
a) az állattartó a telephely bejáratain jól látható, „PRRS betegség miatt helyi zárlat, jogosulatlan személyeknek 

tilos a bemenet!” feliratú táblát köteles elhelyezni;
b) helyi zárlat alatt álló helyen termékenyíteni és fedeztetni tilos;
c) helyi zárlat alatt álló helyről sertést kiszállítani csak az 5. § (3) bekezdése alapján lehet.
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16. A zárlati intézkedések feloldása, a fertőzöttség megszűntté nyilvánítása

21. § (1) A megfigyelési zárlatot fel kell oldani:
a) ha a fertőzöttségre gyanús állat laboratóriumi vizsgálata negatív eredményt adott;
b) ha a zárlatot a 8. § (2) bekezdése alapján rendelték el és az ismételő szerológiai vizsgálat negatív eredményt 

adott.
 (2) A  helyi zárlatot fel kell oldani, ha a  zárlat alatt álló helyen már nincs fogékony állat és a  telepet a  10.  § szerint 

fertőtlenítették.

17. Sertéstelepek újratelepítése

22. § (1) A  fertőzött állomány felszámolásával megüresedett sertéstelepet csak a  helyi zárlat feloldása után lehet 
újratelepíteni. A betelepítést lehetőleg egyszerre kell elvégezni. Szakaszos betelepítés esetén a beszállításra kerülő 
állatokat hatvan napig karanténozni kell.

 (2) Az  újratelepített állomány mentességének ellenőrzését az  utolsó betelepítését követően legalább harminc és 
legfeljebb negyven nap elteltével kell elvégezni.

 (3) Az újratelepített állományból – annak minősítéséig – csak a járási állategészségügyi hivatal engedélyével, közvetlen 
vágásra szabad sertést kiszállítani.

18. Vakcinázás

23. § (1) Mentes településeken, megyékben, régiókban, valamint a mentesítés alá vont területeken a vakcinázás tilos.
 (2) Mentes, illetve mentesítés alá vont régió földrajzi határa mentén lévő 15 km-es sávban a vakcinázás tilos.
 (3) Kislétszámú állományokban a vakcinázás tilos.
 (4) Az (1)–(3) bekezdésektől eltérően az országos főállatorvos másként is rendelkezhet.

19. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (2) A  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti 
előzetes bejelentése megtörtént.

 (3) Az  e  rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az  olyan sertésnek, amelyet 
az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó 
előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó szindrómájától való mentesítése tekintetében az  e  rendeletben meghatározottal egyenértékű 
védelmet nyújtanak.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria 6/2013. PJE jogegységi határozata
 

A Kúria Polgári Kollégiuma a  kollégiumvezető indítványa alapján, a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011.  évi CLXI.  törvény (Bszi.) 34.  § (4)  bekezdés b)  pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a  deviza 
alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdések tárgyában a  joggyakorlat 
továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő

jogegységi határozatot:

 1. A  deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések (a  továbbiakban: deviza alapú kölcsönszerződések) 
devizaszerződések. A  felek a  hitelezőnek és az  adósnak a  kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt 
devizában határozták meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem). 
E  szerződéstípusnál az  adós az  adott időszakban irányadó forintkölcsönnél kedvezőbb kamatmérték mellett 
devizában adósodott el, amiből következően ő viseli az  árfolyamváltozás hatásait: a  forint gyengülése az  adós 
fizetési terhének növekedését, erősödése pedig a csökkenését eredményezi.

 2. A  deviza alapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában amiatt, hogy a  kedvezőbb kamatmérték 
ellenében az  árfolyamkockázat az  adósnál jelentkezik, nem ütközik jogszabályba, nem ütközik nyilvánvalóan 
a jóerkölcsbe, nem uzsorás szerződés, nem irányul lehetetlen szolgáltatásra és nem színlelt szerződés. A szerződési 
terheknek a szerződés megkötését követő – előre nem látható – egyoldalú eltolódása az érvénytelenség körében 
nem értékelhető, tekintettel arra, hogy az érvénytelenségi oknak a szerződés megkötésekor kell fennállnia.

 3. A  pénzügyi intézményt a  jogszabály alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségnek ki kellett terjednie 
az  árfolyamváltozás lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása van a  törlesztőrészletekre. A  tájékoztatási 
kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére.

 4. Ha a  bíróság a  szerződés érvénytelenségét állapítja meg – a  jogkövetkezmények alkalmazására irányuló kereset 
(viszontkereset) esetén, feltéve, hogy az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, vagy utóbb megszűnt – a bíróságnak 
elsősorban a szerződés érvényessé nyilvánítására kell törekednie.

 5. Ha a  bíróság a  fogyasztói szerződés valamely rendelkezését érvénytelennek találja, a  szerződés azonban 
az  érvénytelen rész nélkül is teljesíthető, az  érvénytelennek minősített kikötés nem vált ki joghatást; a  szerződés 
azonban egyebekben változatlan feltételekkel köti a feleket.

 6. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel 
meg az átláthatóság követelményének, a jogegységi tanács a döntését az Európai Unió Bírósága előtt, C-26/13. szám 
alatt folyó előzetes döntéshozatali eljárásban történő határozathozatalt követően fogja meghozni.

 7. A  bírói szerződésmódosítás arra szolgáló jogi eszköz, hogy egy-egy konkrét szerződés esetében orvosolja a  felek 
tartós jogviszonyában a  szerződéskötés után bekövetkezett körülményváltozások valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sértő hatását. Nem alkalmas jogi eszköz azonban arra, hogy társadalmi méretű gazdasági változásoknak 
azonos típusú szerződések nagy tömegét hasonlóan – csak az  egyik fél számára hátrányosan – érintő 
következményeit orvosolja. Ha ezeket a  hátrányos következményeket a  jogalkotó bizonyos körben jogszabállyal 
rendezte, a jogalkotói beavatkozás e körben az egyedi bírói mérlegelést kizárja.

Indokolás

I.  A Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője a  deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben 
felmerült következő elvi kérdések jogegységi határozattal történő eldöntését indítványozta a Bszi. 34. § (4) bekezdés 
b) pontja alapján, a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében:

 1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma (a deviza alapú kölcsön deviza kölcsön vagy forint kölcsön-e)?
 2. A  deviza alapú kölcsön konstrukciója alapján megkötött szerződések érvényes vagy érvénytelen szerződések-e 

(vagyis ütköznek-e jogszabályba, nyilvánvalóan jóerkölcsbe, tisztességtelen szerződések-e, uzsorás szerződések-e, 
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illetve szenvednek-e akarati hibában, vagyis színleltek-e, illetve megtévesztés, tévedés folytán kötött 
szerződések-e)?

 3. A  pénzügyi intézményt milyen jellegű tájékoztatási kötelezettség terhelte a  szerződés megkötésekor, annak 
esetleges elmulasztása milyen jogkövetkezménnyel jár?

 4. Milyen jogi lehetőségei vannak a  bíróságoknak arra, hogy a  felek tartós jogviszonyában a  szerződéskötés után 
bekövetkezett körülményváltozások valamelyik szerződő fél lényeges jogos érdekét sértő hatását orvosolják?

 5. Amennyiben a  deviza alapú kölcsönszerződések bármely okból érvénytelenek, az  érvénytelenség törvényi 
jogkövetkezményei (érvényessé nyilvánítás, eredeti állapot helyreállítása, hatályossá nyilvánítás) közül a  bíróság 
bármelyiket alkalmazhatja-e, illetve melyik jogkövetkezményt mikor indokolt alkalmaznia?

 6. Az egyes lehetséges érvénytelenségi okok az egész szerződés érvénytelenségét, avagy részleges érvénytelenséget 
(az adott szerződési feltétel érvénytelenségét) eredményezik-e? Hogyan vonhatók le a  részleges érvénytelenség 
jogkövetkezményei?

 7. Az  egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel meg az  átláthatóság 
követelményeinek (csak akkor, ha az  adós fogyasztó maga is ki tudja számolni, hogy a  kamat, a  költség és a  díj 
milyen arányú emelését tették lehetővé az  időközben bekövetkezett változások, avagy elégséges, ha maga 
az oklista átlátható és az egyoldalú szerződésmódosítások körében vizsgálható, hogy a módosításra a ténylegesség, 
az arányosság és szimmetria elvének betartásával került-e sor)?

II.  A Legfőbb Ügyész írásban kifejtett és szóban is fenntartott álláspontja a következő:
1) A  deviza alapú kölcsönnél a  tényleges pénzmozgás forintban történik: mind a  kölcsön, mind pedig 

a  törlesztőrészlet devizában meghatározott, az  adós annak forintellenértékét kapja kézhez kölcsönként, 
illetve fizeti meg törlesztőrészletként. A  deviza alapú kölcsönnél a  lerovó és a  kirovó pénznem egymástól 
eltér, a kirovó pénznem mindig deviza, míg a lerovó pénznem forint.

2) A  deviza alapú kölcsönszerződésnek a  devizában való nyilvántartása és elszámolása önmagában nem 
érinti a  szerződések érvényességét és kizárólag e  miatt nem minősül tisztességtelennek sem. Ugyanakkor 
az  érvényesség kérdésében történt általános állásfoglalás nem helyettesíti – különösen a  tisztességtelen 
szerződési kikötés körében – a szerződések és azok rendelkezései egyedi vizsgálatát.

3) A  hitelező köteles tájékoztatást nyújtani, kockázatfeltárást végezni, megállapításairól és az  ügyfelet érintő 
kockázatokról az  ügyfélnek tájékoztatást adni. A  tájékoztatási kötelezettség elmulasztásához, a  jogalkotó 
külön szerződéses szankciót nem fűzött, de a  lehetséges kockázatokra is kiterjedő tájékoztatás hiánya 
az együttműködési kötelezettség megszegéseként értékelhető.

4) A hatályos Ptk. lehetővé teszi a szerződések bírósági úton történő módosítását, azonban a bírói úton történő 
szerződésmódosítás lehetősége nem korlátlan, hanem csak a  Ptk. 226.  §-ának (2)  bekezdésében és a  Ptk. 
241. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén lehetséges.

5) Általánosságban az  érvénytelen szerződés alapján a  jövőben szolgáltatás és ellenszolgáltatás nem 
követelhető, ezért az adós a kölcsönadott pénzösszeget az érvénytelenség megállapítása esetén tovább nem 
használhatja. A  bíróságnak minden esetben egyedileg kell vizsgálnia, hogy az  érvénytelenség melyik okon 
alapul, és hogy az  kiküszöbölhető-e. A  bíróság ennek függvényében, az  1/2010. PK véleményben kifejtett 
elvek figyelembevételével dönthet az érvénytelenség jogkövetkezményeiről.

6) Kizárólag a  kereset tárgyában döntő bíróság van abban a  helyzetben, hogy a  szerződés egyedi 
vizsgálatával, az érvénytelenség oka feltárásával és értékelésével, továbbá annak a szerződéses jogviszonyra 
gyakorolt hatása mérlegelésével döntsön az  érvénytelenség fennállásáról és okáról, valamint annak 
jogkövetkezményeiről. Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor 
dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

7) A szerződés módosítását lehetővé tévő szerződési feltétel akkor felel meg az átláthatóság követelményének, 
ha kialakításának alapelvei a  jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelnek, a  feltételek 
zártak, az  árazási elvek egyértelműek és nyomon követhetőek, az  állított összefüggések fennállnak. 
A  bíróság feladata annak értékelése, hogy a  jogszabályi követelményeknek és az  említett alapelveknek 
a szerződéses kikötés megfelel-e, illetve annak vizsgálata, hogy a kikötés alapján történt szerződésmódosítás 
a ténylegesség, az arányosság és a szimmetria elvének betartásával történt-e.
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III.  A jogegységi tanács álláspontja az  indítványban meghatározott elvi kérdésekkel kapcsolatban – részben eltérő 
sorrendben – a következő:

 1. A deviza alapú kölcsönszerződések elterjedésekor jogszabály nem határozta meg a deviza-alapú kölcsön fogalmát, 
ugyanakkor a  betéti kamat, az  értékpapírok hozama és a  teljes hiteldíjmutató számításáról és közzétételéről 
szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (THM 1. rendelet) 11/B.  §-ában és 13.  §-ában – a  fogalom meghatározása 
nélkül – a  THM kiszámításával összefüggésben megtalálhatóak voltak a  jogintézményre vonatkozó szabályok. 
A  2010. június 11-én hatályba lépett, a  teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 
szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (THM 2. rendelet) 2.  § (1)  bekezdése szerint a  devizahitel a  forinttól eltérő 
pénznemben folyósított és törlesztett hitel, míg a  deviza alapú hitel devizában nyilvántartott, de forintban 
folyósított vagy törlesztett hitel. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.  törvénynek 
(a  továbbiakban: Hpt.) az  egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a  nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő 
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló 2010. évi XCVI.  törvény 1. §-ával megállapított, 
2010. szeptember 27-től hatályos 200/A.  § (1)  bekezdése szerint, deviza alapú a  hitel-, a  kölcsön-, illetve 
a  pénzügyi lízingszerződés, ha azt devizában tartották nyilván, vagy devizában nyújtották és forintban törlesztik. 
A  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 
szóló 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az adott törvény és a felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban devizakölcsön a  természetes személy, mint adós vagy adóstárs és a  pénzügyi intézmény között 
létrejött olyan kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás, amelynél a  kölcsön nyilvántartási pénzneme euró, 
svájci frank vagy japán jen és a hiteladós törlesztési kötelezettségét forintban teljesíti. Megállapítható tehát, hogy 
a jogszabályok igen következetlen megnevezéseket használtak a konstrukció elnevezésére, és az egyes jogszabályok 
részben eltérő módon definiálták a deviza alapú kölcsönt.
A hitel és kölcsönszerződések a Ptk. 522–523. §-a értelmében eltérő tartalmú szerződések, amelyek a gyakorlatban 
sok esetben nehezen elválaszthatóak. Az  elhatárolásnak azonban a  jogegységi indítványban felvetett kérdések 
megválaszolása szempontjából nincs jelentősége. Akár hitelszerződésnek, akár kölcsönszerződésnek nevezték 
a  jogszabályok vagy a  felek a  jogviszonyukat, az  adós olyan konstrukcióban szerezte meg idegen pénz időleges 
használatának a  jogát, amelyben a  kirovó és a  lerovó pénznem eltér. Ez  azt jelenti, hogy a  felek a  pénztartozást 
úgy határozzák meg, hogy az  adós az  esedékességkor annyit fog forintban fizetni (leróni), amennyi megegyezik 
a  szerződésben tipikusan svájci frankban, euróban, jenben kirótt pénztartozással. Deviza alapú szerződés lehet 
pénzügyi lízingszerződés is.
A deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések lehetnek fogyasztóval kötött szerződések, de 
fogyasztónak nem minősülő jogalanyokkal is kötöttek pénzügyi intézmények deviza alapú szerződéseket. 
A továbbiakban eltérő megfogalmazás hiányában a deviza alapú kölcsönszerződés fogalma kiterjed a deviza alapú 
hitel- és pénzügyi lízingszerződésekre is.
A deviza alapú kölcsönszerződés megkötésekor a  kölcsönvevő szándéka arra irányult, hogy forintban jusson 
a  kölcsönhöz és tartozását is forintban fizesse vissza, kamatfizetési kötelezettsége ugyanakkor a  szerződéskötés 
idején jellemző forint kölcsönre irányadó kamatnál jelentősen alacsonyabb legyen. Ezen elvárásnak felelt meg 
a deviza alapú hitelezés konstrukciója, melynek alapjául a Ptk. 231. §-ának szabályai szolgáltak.
Devizakölcsön az, ahol a  pénztartozás kirovó pénzneme nem forint. Jogszabályi tilalom hiányában a  felek 
szabadon határozhatják meg a kirovó pénznemet (szabad számolás elve). A deviza alapú kölcsön is devizakölcsön, 
mivel a  tartozás devizában van meghatározva, ugyanakkor a  hitelező a  kölcsönt forintban köteles folyósítani, 
az adós pedig forintban köteles törleszteni, tehát mind a hitelező, mind az adós a devizában kirótt pénztartozását 
forintban rója le. Ez  a  megoldás tekintendő a  Ptk. 231.  § (1)  bekezdésében tételesen is rögzített főszabálynak, 
melytől a  felek a  diszpozitivitás elvéből fakadóan szabadon eltérhetnek, az  eltérés lehetőségére e  körben a  Ptk. 
231. § (1) bekezdése kifejezetten utal is. Nincs akadálya ezért annak, hogy a felek úgy állapodjanak meg, miszerint 
mindkét fél a  kötelezettségének a  kirovó pénznemben (effektivitási kikötés) köteles eleget tenni, tehát mind 
a folyósításra, mind a törlesztésre a kirovó pénznemben kerül sor. Ebből következően a devizakölcsönnek két fajtája 
létezik: az  effektivitási kikötéssel el nem látott kölcsön (deviza alapú kölcsön) és az  effektivitási kikötéssel ellátott 
deviza kölcsön. Az előbbi a felek eltérő megállapodásának hiányában érvényesülő főszabály, az utóbbi pedig a felek 
kifejezett megállapodása esetén érvényesülő kivétel.
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A Ptk. meghatározza azt is, hogy a  kirovó és a  lerovó pénznem eltérése esetén hogyan kell kiszámítani, 
a teljesítéskor mennyit kell az adósnak fizetnie ahhoz, hogy a kirótt tartozását teljesítse. A Ptk. 231. § (2) bekezdése 
szerint a  más pénznemben meghatározott tartozást a  fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam 
alapulvételével kell átszámítani. Ez  az  átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a  folyósított összegnek, illetve 
a törlesztett összegeknek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását.
A deviza alapú kölcsön mögött – figyelemmel a pénzügyi intézményekre vonatkozó közjogi jellegű szabályokra – 
devizaforrás áll. Annak vizsgálata, hogy egy konkrét szerződés mögött van-e devizaforrás, lehetetlen és egyben 
szükségtelen is a  perekben. A  szerződésben meghatározott kamat nem azonos az  adott deviza jegybanki 
alapkamatával, annak meghatározása során más tényezők is megjelennek, ahogy a  forint kölcsön kamata sem 
azonos bankkölcsön esetén a jegybanki alapkamattal.
A deviza alapú kölcsön lényege, hogy az  adós tartozása devizában keletkezik, a  kölcsön folyósítására és 
a  törlesztésére pedig forintban kerül sor. A  tartozás devizában van megállapítva, az  adós forintban teljesítendő 
fizetési kötelezettsége ezért a  forint erősödésétől, gyengülésétől függ. A  devizában meghatározott kölcsönért 
az  adósnak a  forint gyengülése esetén többet kell visszafizetnie, terhei növekednek, míg erősödése esetén 
kevesebbet, terhei csökkennek. A hitelező helyzetére ugyanakkor az árfolyam változása nem hat ki, hiszen az adós 
általi visszafizetéskor forintban ugyanolyan értékű devizához jut, mint amennyit folyósított.
A kirovó és a  lerovó pénznem lényegéből következik, hogy téves az  az álláspont, amely szerint a  törlesztés 
pontos összege nem határozható meg a  szerződéskötés időpontjában. A  deviza alapú kölcsöntartozás éppolyan 
egyértelműen meghatározott, mint az  effektivitási kikötéssel ellátott devizakölcsön. Az  adós tartozása mindkét 
esetben a  szerződéskötés időpontjában egyértelműen rögzül: az  a  kirovó pénznemben meghatározott összeg. 
A  kirovó és a  lerovó pénznem eltéréséből szükségszerűen fakad, hogy a  szerződéskötés időpontjában nem lehet 
megmondani, hogy a  lerovás (szerződéskötéskor nem is szükségszerűen ismert) pénzneméből mennyit kell adni 
ahhoz, hogy az adós teljesítsen. Ez azonban a kirótt tartozás egyértelmű meghatározottságát nem érinti.

 2. A jogegységi határozat egyedi szerződések, szerződési rendelkezések érvényességének vizsgálatára nem alkalmas, 
hanem csak annak elemzésére, hogy a deviza alapú kölcsönszerződés 1. pontban ismertetett konstrukciója polgári 
jogi szempontból érvényes-e. Az egyes szerződések, egyes szerződéstípusok egyedi megvizsgálása, egyedi, illetve 
többlet tényállási elemek feltárása, értékelése csak a konkrét perekben lehetséges.
Az érvénytelenségi ok fennálltát mindig a  szerződéskötés időpontjában kell vizsgálni. A  szerződéskötést 
követően bekövetkezett változásokat (így például az  árfolyamnak az  adósokra rendkívül kedvezőtlen változását) 
az  érvénytelenségi okok vizsgálata során nem lehet figyelembe venni. A  szerződési terheknek a  szerződés 
megkötését követő – előre nem látható – egyoldalú eltolódása az érvénytelenség körében nem értékelhető.
Különbséget kell tenni azon esetek között, amikor a  szerződés teljes egészében érvénytelen, illetve amikor 
a  szerződésnek csak egyes körülhatárolható rendelkezései érvénytelenek, vagyis a  szerződés részlegesen 
érvénytelen. Először tehát azt szükséges vizsgálni, hogy az  érvénytelenségi ok a  szerződést teljes terjedelmében 
teszi érvénytelenné, avagy részleges érvénytelenséget eredményez.
A perekben az  egész szerződés érvénytelenségét eredményező érvénytelenségi okként szoktak hivatkozni 
a  szerződés jogszabályba ütközésére, nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközésére, uzsorás jellegére, valamint arra, hogy 
a szerződés lehetetlen szolgáltatásra irányul, illetve színlelt.
a) Maga a deviza alapú kölcsönszerződés konstrukciója nem ütközik jogszabályba.
A Ptk.-nak a  felek jogait és kötelezettségeit megállapító szerződési jogi szabályai főszabályként eltérést engedő, 
diszpozitív normák. A Ptk. 200. § (1) bekezdése szerint ugyanis a felek a szerződés tartalmát szabadon állapíthatják 
meg, a szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. 
A  Ptk. pénztartozásra vonatkozó szabályai – ahogy arra a  jogegységi határozat 1.  pontja rámutat – kifejezetten 
lehetővé teszik, hogy a felek a pénztartozást devizában róják ki. Ez a jog értelemszerűen kölcsönszerződések esetén 
is megilleti a  feleket. A  vizsgált szerződések megkötésekor nem létezett olyan jogszabály, amely tiltotta volna 
kölcsönszerződések esetén a tartozás devizában történő kirovását. Tiltó rendelkezés hiányában nem volt akadálya 
annak, hogy a felek jogszabályban részleteiben nem rendezett deviza alapú kölcsönszerződést kössenek.
Abból, hogy a Ptk. 231. §-a kifejezetten lehetővé teszi, hogy a kirovó és a lerovó pénznem eltérjen, szükségszerűen 
következik az  is, hogy a  Ptk. általában érvényesnek ismeri el az  ilyen megállapodásokat. E  megállapodásokból 
automatikusan fakad, hogy az  árfolyamváltozás előnyeit és hátrányait az  adós viseli. A  vizsgált szerződések 
megkötésekor nem létezett olyan jogszabály, amely általában vagy akár fogyasztók esetén tiltotta volna 
az árfolyamkockázat ilyen formában történő telepítését vagy meghatározta volna az adós által viselendő kockázat 
felső határát. Ebből következően az, hogy az  árfolyamváltozás kockázata az  adóst terhelte, nem tette magát 
a konstrukciót jogszabályba ütközővé.
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A perekben gyakori érvelés, hogy azért jogszabálysértőek a  deviza alapú kölcsönszerződések, mert a  kölcsön 
összege nem került tételesen, pontosan, összegszerűen meghatározásra. Deviza alapú kölcsönszerződéseknél 
két tipikus módja van a  kölcsönösszeg meghatározásának. Vannak olyan deviza alapú kölcsönszerződések, 
melyek a  kölcsönt devizában határozzák meg és a  szerződés egyéb rendelkezései nem hagynak kétséget afelől, 
hogy a  devizát a  szerződésben meghatározott időpontban, a  szerződésben – tipikusan – a  kölcsönt nyújtó 
pénzintézet vételi árfolyamán (lízingszerződés esetén, ha a  lízingbe adónak nincs saját árfolyama, a szerződésben 
meghatározott pénzügyi intézmény vételi árfolyamán) kell átszámítani forintra. Ezt az összeget folyósítja a pénzügyi 
intézmény. Az adósnak pedig a kölcsön adott devizának megfelelő összegét és annak járulékait kell visszafizetnie 
forintban, az aktuális eladási árfolyam figyelembe vételével (ha tehát 10 000 euró a kölcsön összege 10 000 eurónak 
és járulékainak megfelelő forint összeget). A  másik szokásos meghatározási mód az, hogy a  kölcsönt forintban 
határozzák meg, de a  szerződés egyéb rendelkezéseiből következően egyértelmű, hogy a  kölcsön devizában 
kerül megállapításra, a  szerződésben meghatározott időpontban az  ott meghatározott pénzintézet deviza vételi 
árfolyama figyelembe vételével, és ezt az összeget, valamint annak járulékait kell az adósnak forintban visszafizetnie 
a mindenkor irányadó eladási árfolyamon számítva. Egyik meghatározási mód sem sérti a Ptk. 523. §-ában írtakat. 
Nem szükséges ugyanis, hogy maga a  kölcsönadott, folyósított összeg, illetve a  törlesztések összege tételesen 
szerepeljenek a  szerződésben, hanem az  is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva. 
Amennyiben a  kölcsönadott deviza összeg, a  folyósított forint összeg, illetve a  visszafizetendő forintban 
meghatározott törlesztőrészletek egyértelműen kiszámíthatók a  szerződés rendelkezései alapján, a  deviza alapú 
kölcsönszerződés nem ütközik a Ptk. 523. § (1) bekezdésébe.
Nem maga a szerződéses konstrukció, hanem a konkrét megkötött fogyasztási (2005. január 1-jétől a fogyasztási-, 
lakossági) kölcsönszerződés ütközik jogszabályba, ha nem felel meg a  Hpt. 213.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontjai 
szerinti feltételeknek. (E rendelkezéseket egyébként a  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.  törvény 
2010. június 11. napjától hatályon kívül helyezte. A  Hpt. 213.  §-ának rendelkezései pénzügyi lízingszerződésekre 
nem vonatkoznak. A Hpt. 2. számú melléklet III.5. és 13. pontjai alapján egyértelmű, hogy a fogyasztási-, lakossági 
kölcsönszerződések fogyasztói szerződések.)
A Hpt. 213.  § (1)  bekezdése értelmében az  a)–g)  pontoknak nem megfelelő tartalmú szerződés semmis. 
E  felsorolásban vannak olyan pontok, amelyek az egész szerződés érvénytelenségét eredményezhetik, például, ha 
a szerződés tárgya, a THM mértéke, illetve a törlesztőrészletek nagysága nincs a szerződésben rögzítve. Más pontok, 
így pl. a  d)  pont részleges érvénytelenséget eredményez, mivel a  törvényi követelményeknek nem megfelelő 
tartalmú szerződéses rendelkezések a szerződés jól körülhatárolható részét érintik.
b) A  deviza alapú kölcsönszerződés konstrukciója nem ütközik nyilvánvalóan a  jóerkölcsbe. Annak megítélését, 
hogy egy szerződés mikor tekinthető nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek, a  jogalkotó a  bíróságokra bízta, 
e vonatkozásban jogszabályban rögzített támpontokat a Ptk. nem ad. A bírói gyakorlat szerint jóerkölcsbe ütközik 
az a szerződés, amelyet ugyan a jog nem tilt, de az azzal elérni kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy azért 
ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a  szerződés tárgya, az  általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat 
nyilvánvalóan sérti, ezért azt az  általános társadalmi megítélés egyértelműen tisztességtelennek minősíti 
(BH2000.260). A  jóerkölcs tehát egy olyan absztrakt fogalom, amely a  társadalom általános értékítéletét, általános 
erkölcsi felfogását fejezi ki.
A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért került sor, mert az  adós célja az  volt, hogy a  forint 
kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál alacsonyabb kamat mellett jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt 
lehetőség, ha devizában adósodik el, ami egyben azt jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek 
iránya, mértéke előre nem látható, nem kiszámítható. Önmagában a  múltbeli tendenciák nem alapoztak meg 
a  jövőre vonatkozó várakozásokat, még akkor sem, ha abból esetleg az  árfolyam gyengülésének tendenciájára 
lehetett következtetni, különös tekintettel arra, hogy az adott időszakban más tényezők, például az euró övezethez 
történő csatlakozás lehetősége, deklarált célja, ellentétes tendencia kialakulását is előrevetítette; ekkor úgy 
tűnt, hogy a  kockázatot rövid ideig, az  euró céldátumként már kitűzött bevezetéséig kell vállalni. A  szerződéses 
konstrukcióból származó árfolyam kockázatot az  adós szempontjából kiegyenlíthette az  az előny, amely 
az  alacsonyabb kamatban és törlesztőrészletben mutatkozott, tehát mindkét fél realizálhatott számára fontos 
előnyöket, az  aktuális gazdasági, üzleti érdekeinek megfelelően. Így tehát az  adóst terhelő árfolyamkockázat 
nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek nem tekinthető. A  deviza alapú kölcsönszerződések megkötésekor 
ezeket a  szerződéseket a  társadalom nem ítélte el (BH2012/7/G4.). A  szerződéskötést követően bekövetkezett, 
a  fogyasztóra hátrányos változások pedig nem eredményezhetik a  szerződés jóerkölcsbe ütközés miatti 
érvénytelenségét.
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c) A  deviza alapú kölcsönszerződés, önmagában a  szerződéses konstrukció miatt, uzsorás szerződésnek sem 
minősíthető. A  Ptk. 202.  §-a értelmében, ha a  szerződő fél a  szerződés megkötésekor a  másik fél helyzetének 
kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a  szerződés, mint uzsorás szerződés semmis. A  szerződés 
uzsorás jellegének megállapításához objektív és szubjektív feltételek együttes megléte szükséges, bármelyik is 
hiányzik, a  szerződés uzsorás jellegének megállapítására nincs törvényes lehetőség. Az  uzsora megállapításának 
objektív feltétele, hogy a  szerződő fél gazdasági helyzete válságos legyen, a  szubjektív feltétel pedig, hogy 
az  ellenérdekű fél azt célzatosan kihasználva olyan előnyökhöz jusson, ami őt egyébként nem illeti meg 
(EBH2001.436.).
Az uzsora két konjunktív feltétele közül a  vizsgált szerződések körében egyik sem áll fenn. Egyrészt a  deviza 
alapú kölcsönszerződések tipikusan blankettaszerződések, amelyek kidolgozásakor a  hitelező fogalmilag nem 
lehetett figyelemmel az  adósok egyedi szempontjaira. Így ugyanolyan feltételek vonatkoztak azokra, akik jó 
anyagi helyzetben, pl. luxus cikkek megvásárlásához, vagy befektetési céllal vettek fel kölcsönt és azokra, akik 
lakáshelyzetük megoldása érdekében fordultak kölcsönért a  pénzügyi intézményhez. Önmagában a  kölcsönvevő 
forrásigényének a kielégítése nem jelenti a helyzetének a kihasználását. Az egyes adósok helyzetének a kihasználása 
valójában azért is kizárt, mert a kölcsön feltételeit a pénzügyi intézmény nem egyedileg, egy adott adós helyzetétől 
függően alakítja ki. Másrészt a pénzügyi intézmény az adós devizában történt eladósodása folytán nem jut őt meg 
nem illető előnyhöz, hiszen a  törlesztéskor csak a  kölcsönadott devizaösszegnek megfelelő forint összeghez jut 
hozzá.
d) A  deviza alapú kölcsönszerződés, jellemzően, nem lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés [Ptk.  227.  § 
(2) bekezdés] és mivel a pénztartozás a lehető legfajlagosabb szolgáltatás, annak teljesítése lehetetlenülni sem tud 
mindaddig, amíg a teljesítés helyén törvényes fizetőeszköz létezik. A forint, amelyben a folyósításra és a törlesztésre 
sor kerül, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekben megjelölt nyilvántartási devizanemek (svájci frank euró, 
jen) létező devizanemek. A szerződések nem irányulnak lehetetlen szolgáltatásra, ha az egyes létező pénznemekről 
való átszámítás szabályait pontosan, szabatosan meghatározzák. Az  pedig, hogy az  adós helyzete a  szerződés 
megkötését követően kedvezőtlenül megváltozott – akár személyes körülményeit illetően (pl. munkanélkülivé, 
keresőképtelenné vált), akár kizárólag az  árfolyamváltozás következtében –, nem jelenti azt, hogy a  szerződés 
lehetetlen szolgáltatásra irányult volna.
e) A deviza alapú kölcsönszerződés nem színlelt szerződés. Egy szerződés akkor színlelt [Ptk. 207. § (6) bekezdés], 
ha mindkét szerződő fél valódi ügyleti akarata tudatosan eltér az  általuk ténylegesen megtett szerződési 
nyilatkozatuktól. A  színlelt szerződés gyakorta más szerződést leplez. Deviza alapú kölcsönszerződések esetén 
tipikus esetben a felek valós ügyleti akarata olyan kölcsönszerződés megkötésére irányult, amely a tényleges forint 
kölcsönhöz képest alacsonyabb kamat fizetési kötelezettséget eredményezett. Ennek fejében a  kölcsönt felvevők 
– a már kifejtetteknek megfelelően – vállalták az árfolyamváltozás kockázatát, más jogügyletet – egyedi lehetséges 
eseteket leszámítva – azonban nem lepleztek.
f ) Az eddig elemzettek a magyar jog által szabályozott olyan érvénytelenségi okok, amelyek értelmezése egyedül 
a  magyar bíróságok feladata. A  magyar jogban azonban van egy olyan érvénytelenségi ok is, nevezetesen 
a fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 
feltételek tisztességtelenségének a  megítélése, amelyre vonatkozó rendelkezések (Ptk. 209.  §, 209/A.  §, 209/B.  §) 
részben uniós irányelvek átültetése folytán kerültek a magyar jogrendszerbe, és így alkalmazásuk az uniós szabályok 
értelmezését is igénylik. Ez  pedig – kétség esetén – az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 267.  cikk 
(3)  bekezdése értelmében az  Európai Unió Bíróságának a  kizárólagos hatáskörébe tartozik. A  jogegységi tanács 
álláspontja szerint a  deviza alapú kölcsön mint szerződéstípus tisztességtelen volta jelenleg nem ítélhető meg, 
figyelemmel arra, hogy ezt is érintően a  Kúria egyik ítélkező tanácsa egy konkrét ügyben előzetes döntéshozatali 
eljárást kezdeményezett az  Európai Unió Bíróságánál, kérve a  fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek értelmezését. Ez  az  eljárás jelenleg 
még folyamatban van (C-26/13. sz.).

 3. A  Ptk. 205.  § (3)  bekezdése alapján a  felek a  szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek és figyelemmel 
kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő 
szerződést érintő minden lényeges körülményről. Az  együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a  szerződés 
teljesítése során is terheli a feleket [Ptk. 277. § (4) és (5) bekezdések]. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések 
esetén a  felek között információs egyensúlyhiány áll fenn. Ezt ellensúlyozandó a  Hpt. – többször módosított  – 
203.  §-a speciális többlet tájékoztatási kötelezettséget írt elő a  pénzügyi intézmények számára. A  Hpt. 203.  § 
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(1)  bekezdés – a  jogegységi határozat szempontjából releváns időszakban hatályos szövege – szerint a  pénzügyi 
intézmény egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit, illetve jövőbeni ügyfeleit a  pénzügyi intézmény által 
nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről, valamint e  feltételek módosulásáról tájékoztatni. A  2005. 
január 1. után lakossági ügyféllel megkötött devizahitel nyújtására irányuló, illetve ingatlanra kikötött vételi 
jogot tartalmazó szerződéseknél pedig a  Hpt. 203.  §-a már előírja, hogy a  pénzügyi intézménynek fel kell tárnia 
a  szerződéses ügyletben az  ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az  ügyfél aláírásával igazolja. 
Ennek az  ügyfél által aláírt kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell az  árfolyamkockázat ismertetését, 
valamint annak hatását a  törlesztőrészletre. A  tájékoztatásnak tehát ki kellett terjednie az  árfolyam változásának 
lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztőrészletekre.
A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható mértékére, 
a kockázat reális voltára, valószínűségére. Ahogy arra a Legfelsőbb Bíróság a BH2012/7/G.4. számon közzétett elvi 
határozatában már rámutatott, a  pénzügyi intézménynek nem kellett arról nyilatkoznia, hogy a  hosszabb távra 
kötött szerződés ideje alatt mi lehet az  árfolyamváltozás felső határa. Ilyen tartalmú tájékoztatási kötelezettséget 
egyébként nem is lehetne teljesíteni, mert az  árfolyam emelkedésének, csökkenésének nincs pontosan előre 
látható, kiszámítható mértéke, illetve korlátja, különösen hosszú időintervallum esetén. A  Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete által a Kúria részére 2013. május 31-én adott tájékoztatás szerint, a 2001–2008 közötti időszakban 
a pénzügyi intézmények sem láthatták előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát. Ezen 
időszakban a Magyar Nemzeti Bank stabilitási jelentései sem utaltak jelentős árfolyamváltozásra.
A tájékoztatási kötelezettség megsértéséhez (nem, vagy nem a  jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez) sem 
a  Ptk., sem a  Hpt. nem fűzi a  semmisség jogkövetkezményét, így maga a  megkötött szerződés emiatt nem 
jogszabályba ütköző.
Amennyiben a  fogyasztó nem kapott megfelelő tájékoztatást a  szerződéses kockázatokról, ez  – az  Európai Unió 
Bírósága által a C-26/13. számú ügyben kifejtendő állásponttól is függően – felvetheti azt a kérdést, hogy a téves, 
nem a valóságnak megfelelő tájékoztatás folytán a szerződés egyes feltételei megfelelnek-e az átláthatóság elvének; 
ha nem, ez akár tisztességtelenséget is eredményezhet.
A téves vagy nem megfelelő tartalmú tájékoztatás, illetve a félrevezető tájékoztatás – bizonyítottság esetén – annak 
megállapításához is vezethet, hogy az adós a szerződés megkötésekor tévedésben volt vagy a pénzügyi intézmény 
őt szándékosan megtévesztette.
A Ptk. 210. § (1) bekezdése értelmében, aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében 
tévedésben volt, a  szerződési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a  másik fél okozta, vagy felismerhette, 
a  (4)  bekezdés szerint pedig, akit a  másik fél megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a  szerződés 
megkötésére, a  szerződési nyilatkozatot megtámadhatja. A  tévedés, a  megtévesztés megtámadási okok, melyek 
alapján a  szerződés a  tévedés, megtévesztés felismerésétől számított egy éves, anyagi jogi, elévülési jellegű 
határidőn belül támadható meg [Ptk. 236.  § (2)  bek. a)  pont], ugyanakkor a  szerződésből eredő követeléssel 
szemben kifogásként határidő nélkül lehet rá hivatkozni [Ptk. 236. § (3) bek.]. Az eredményes igényérvényesítéshez, 
amely az  egész szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményével jár, azt szükséges – többek között  – 
bizonyítani, hogy a pénzügyi intézmény okozta az adós tévedését, megtévesztette őt.
Nem értékelhető azonban tévedésként az, ha az  adós arra hivatkozik, hogy nem olvasta el a  szerződést, illetve 
a  tájékoztatást vagy átolvasta ugyan, de annak egyes rendelkezéseit nem értette meg. Egy kölcsönvevőtől 
minimálisan elvárható ugyanis, hogy a szerződést alaposan áttanulmányozza és szükség esetén az egyes általa nem 
érthető rendelkezésekről tájékoztatást kérjen. Ennek elmulasztása a  Ptk. 4.  § (4)  bekezdése alapján a  kölcsönvevő 
terhére esik.
A deviza alapú kölcsönszerződéseknél nem kellett az  adós részére a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei 
szolgáltatókról valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (Bszt.) 
40–42.  §-a szerinti tájékoztatást nyújtani. E  törvény 2007. december 1-jén lépett hatályba, így a  korábban kötött 
szerződésekre akkor sem lenne visszamenőleges hatálya, ha egyébként ezen törvény rendelkezései a deviza alapú 
kölcsönszerződésekre kiterjednének. A  hivatkozott törvény tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései 
befektetési szolgáltatási tevékenység körében kötött szerződésekre vonatkoznak, melyek körét az  5.  § tételesen 
felsorolja. E körbe a deviza alapú kölcsönök tipikus esetben nem tartoznak, kivéve, ha a deviza alapú hitel egyben 
befektetési hitel. Befektetési hitel kivételével, a  deviza alapú kölcsön nyújtása során a  pénzügyi intézmény pénzt 
biztosít az adós számára nevesített vagy nem nevesített célra, ezzel szemben befektetési szolgáltatási tevékenység 
esetén a befektetési szolgáltató az ügyfél pénzével végez pénzügyi eszközre vonatkozó különböző műveleteket.
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 4. Bár a  deviza alapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában az  1.  pontban elemzett a  konstrukció 
miatt – a  jogegységi határozat által tárgyalt okokból – nem érvénytelen, mégis előfordulhat, hogy egy adott 
szerződés valamely – a jelen jogegységi határozatban az általánosság szintjén nem vizsgálható – okból egészében 
érvénytelen. Ha a felperes a Ptk. 239/A. §-a alapján terjesztette elő a keresetét, és az alperes – az 5/2013. PJE számú 
jogegységi határozat 3.  pontjában foglaltak szerint – nem terjesztett elő viszontkeresetet az  érvénytelenség 
jogkövetkezményeinek az  alkalmazása iránt, a  bíróság csak a  szerződés érvénytelenségének a  megállapítására 
jogosult. Ha valamelyik fél a  jogkövetkezmények levonását is kéri, akkor a  bíróság vizsgálja, hogy a  Ptk. 237.  §-a 
által szabályozott jogkövetkezmények közül melyik alkalmazása indokolt. A Ptk. hivatkozott rendelkezése e körben 
akkor is irányadó, ha a szerződés egésze a Hpt. 213. § (1) bekezdésében meghatározott valamely okból érvénytelen, 
ugyanis a Hpt. az érvénytelenség jogkövetkezménye kérdésében nem foglal állást.
A Ptk. az  érvénytelenség jogkövetkezményei körében egyenértékű lehetőségeknek tekinti az  eredeti állapot 
helyreállítását és a  szerződés érvényessé nyilvánítását. Ha pedig ezen elsődleges jogkövetkezmények egyike 
sem alkalmazható, a  bíróság a  szerződést a  határozathozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítja. A  Legfelsőbb 
Bíróság már az  1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 5.  pontjában egyértelműen kimondta – felidézve a  PK 267. számú 
állásfoglalásban kifejtett szempontokat –, hogy a  két elsődleges jogkövetkezmény közötti mérlegelés során 
elsősorban azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy van-e mód a szerződés hibájának orvoslására. A jogegységi tanács 
álláspontja szerint, a  deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogvitákban, a  bíróságoknak különösen 
arra kell törekedniük, hogy minden lehetséges esetben kiküszöböljék az  érvénytelenség okát és a  szerződést 
érvényessé nyilvánítsák. A szerződés érvényessé nyilvánítása olyan helyzetet teremt, mintha a felek már eredetileg 
is érvényes szerződést kötöttek volna (ex tunc hatályú érvényessé nyilvánítás). A bíróság ilyen esetben a szerződés 
módosításával (kiegészítésével) az  érvénytelenségi ok folytán előállt érdeksérelmet küszöböli ki. A  bíróságnak 
érvénytelen deviza alapú kölcsönszerződések esetében azért kell elsősorban a szerződés érvényessé nyilvánítására 
törekednie, mert az  esetek nagy részében ez  a  megoldás szolgálja mindkét szerződő fél, de főként az  adósok 
érdekét, akiknek a  még fennálló tartozása más érvénytelenségi jogkövetkezmény alkalmazása esetén egy 
összegben azonnal esedékessé válna. Különösen indokolt a szerződés érvényessé nyilvánításáról rendelkezni akkor, 
ha csak formainak tekinthető olyan okból érvénytelen a szerződés, amely tekintetében a felek akarata egyértelműen 
megállapítható (pl. a törlesztőrészletek száma tévesen került feltüntetésre).

 5. Fogyasztói szerződés részlegesen érvénytelen akkor, ha az  érvénytelenségi ok nem az  egész szerződést, hanem 
annak csak egyes rendelkezéseit érinti, feltéve, hogy a szerződés az érvénytelen rész nélkül teljesíthető. Fogyasztói 
szerződés esetén tehát a  Ptk. 239.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy a  felek 
a szerződést az érvénytelen rész nélkül megkötötték volna-e, hanem a Ptk. 239. § (2) bekezdése alapján azt, hogy 
az érvénytelen rész nélkül a szerződés teljesíthető-e.
A Hpt. 213.  § (1)  bekezdése a  szerződés semmisségének a  jogkövetkezményét írja elő olyan fogyasztói és 
lakossági kölcsönszerződésekre, amelyek nem tartalmazzák az  a)–g)  pontokban előírtakat. A  Hpt. azzal, hogy 
a  szerződés semmisségét mondja ki, nem határoz arról, hogy a  semmisségnek a  Ptk.-ban szabályozottaktól 
eltérő jogkövetkezménye lenne. A  Ptk. alapján kell megítélni azt a  kérdést is, hogy valamely kötelező tartalmi 
elem hiánya vagy a  jogszabályi előírásoknak nem megfelelő tartalmú szerződéses rendelkezés részleges vagy 
teljes érvénytelenséget eredményez-e. A  Hpt. 213.  § (1)  bek. rendelkezéséből ugyanis nem következik, hogy 
részleges érvénytelenség megállapítása kizárt lenne. A  Hpt. 213.  § (1)  bek. a)–g)  pontjai közül a  leggyakrabban 
hivatkozott érvénytelenségi ok a  d)  pont, amely szerint semmis a  szerződés, ha nem tartalmazza azon feltételek, 
illetve körülmények részletes meghatározását, amelyek esetében a  hiteldíj megváltoztatható. A  Hpt. 213.  § 
(1) bek. d) pontjában írt semmisségi ok nyilvánvalóan jól körülhatárolható, a  többi rendelkezésre kihatással nincs, 
a  szerződés a  hiteldíj változtatás figyelmen kívül hagyásával teljesíthető, így csak részleges érvénytelenséget 
eredményez. Ha az adott rendelkezés jogszabályba ütköző volta megállapítható, nem szükséges tovább vizsgálni, 
hogy az adott szerződéses rendelkezés egyéb okból tisztességtelen-e.
Ha a  fél megállapítás iránti keresetében több érvénytelenségi okra is hivatkozik, a  bíróság valamennyi 
érvénytelenségi okot köteles vizsgálni és ítéletében meg kell állapítania, hogy mely szerződési rendelkezések 
érvénytelenek, az  alaptalanul hivatkozott érvénytelenségi okok tekintetében pedig a  keresetet el kell utasítania. 
Tipikus esetben az érvénytelen szerződéses rendelkezéseket úgy kell tekinteni, mintha nem váltak volna a szerződés 
részévé; a tisztességtelen feltételek elhagyásával a szerződés változatlan formában továbbra is köti a feleket.
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A felek közötti elszámolásra erre irányuló kereset, illetve viszontkereset esetén van lehetőség, ami azt jelenti, hogy 
az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával újra kell számolni, hogy az adósnak mennyit kellett volna 
fizetnie és ténylegesen mennyit fizetett.
Ha a szerződés az érvénytelennek talált feltétel nélkül nem teljesíthető, ez már az egész szerződés érvénytelenségét 
eredményezi és annak megfelelően kell a jogkövetkezményt levonni.
Speciális esetet képez, ha a  szerződés tisztességtelennek bizonyult kikötése az  egész szerződés érvénytelenségét 
eredményezi. Ez a kérdés merült fel a Kúria előtt folyamatban levő Pfv.VII.21.247/2012. számú ügyben, a kétnemű 
árfolyam alkalmazása (a folyósításkor deviza vételi, a  törlesztésekkor deviza eladási árfolyam kikötése) kapcsán. 
E  kérdéskör tekintetében a  jogegységi tanács nem tud iránymutatást adni, ugyanis a  13/93/EGK irányelv 
értelmezésére kétely esetén az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 267.  cikk (3)  bekezdése értelmében 
az  Európai Unió Bírósága jogosult. Ezért az  említett számú ügyben előterjesztett előzetes döntéshozatali 
eljárás lefolytatása iránti kérelmében a  Kúria ítélkező tanácsa arra kért választ, hogy a  kétnemű árfolyam 
használatának tisztességtelensége a  bíróság által vizsgálható-e. Ha vizsgálható, elégséges-e, ha egy szerződéses 
rendelkezés nyelvtanilag egyértelmű, avagy annak érthetősége tágabb összefüggésben vizsgálandó. Végül, ha 
a tisztességtelennek bizonyult feltétel elhagyása esetén a szerződés nem teljesíthető, mi módon van a bíróságnak 
lehetősége az  érvénytelenség kiküszöbölésére. Nyilvánvaló, hogy a  harmadik kérdésre adandó iránymutatás 
minden olyan egyéb – eddig még nem ismert – esetben is irányadó lesz, amikor a tisztességtelen szerződési feltétel 
elhagyásával a szerződés nem teljesíthető. Az eljárás az Európai Unió Bírósága előtt C-26/13. szám alatt folyamatban 
van. Azokban a peres eljárásokban, amelyekben az érvénytelennek talált szerződéses rendelkezés nélkül a szerződés 
nem teljesíthető, indokolt lehet, hogy a  bíróság az  előtte lévő per tárgyalását felfüggessze. Ennek lehetőségét 
a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről szóló 3/2005. (II. 14.) PK–KK vélemény egyértelműen rögzíti.

 6. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel 
meg az átláthatóság követelményének, a jogegységi tanács a döntését az Európai Unió Bírósága előtt C-26/13. szám 
alatt folyó előzetes döntéshozatali eljárásban történő határozathozatalt követően fogja meghozni tekintettel arra, 
hogy ez a döntés várhatóan kihathat a jogegységi indítványban feltett kérdés megválaszolására.

 7. A  tartós hitelezési jogviszonyban a  szerződéskötést követően olyan változások állhatnak be – és ez  a  szerződés 
érvényességét már nem érinti, arra nem hathat vissza –, amelyek eredményeként a szerződés gazdasági-kockázati 
egyensúlya utólag felborul, illetőleg súlyos aránytalanságok következnek be. Ha a felek a szerződés módosításával 
ezeket közösen nem orvosolják, a szerződésekbe való utólagos beavatkozás válhat szükségessé.
A Ptk. 241.  §-a alapján a  bíróság kivételes esetekben, csak az  egyes egyedi jogviszonyokban módosíthatja a  felek 
között létrejött szerződést. A  Ptk. 226.  § (2)  bekezdése értelmében viszont jogszabály a  hatályba lépése előtt 
megkötött szerződések tartalmát kivételesen megváltoztathatja. A társadalmi méretű, azonos hatású változásoknak 
a  szerződések nagy tömegét hasonlóan érintő következményeit az  egyes peres eljárások keretei között szinte 
lehetetlen kielégítő módon megoldani. Ha erre az  igazságszolgáltatás mégis rákényszerül, a  megoldások 
szükségszerűen eltérőek lesznek, figyelemmel a bírói mérlegelés lehetőségére. A nagyszámú jogvitát eredményező 
társadalmi problémák megoldásának nem a  bírói út a  megfelelő módja, figyelemmel annak időigényes és nem 
költséghatékony voltára, szemben a  jogalkotási lehetőséggel, amely célszerű és legitim eszköze társadalmi 
problémák kezelésének. Ha a  jogalkotó a  Ptk. 226.  § (2)  bekezdése alapján a  szerződéseket a  körülmények 
lényeges megváltozása miatt módosítja, ennek során mérlegelni tudja a  felek érdekeit és figyelembe tudja venni 
az össztársadalmi érdekeket is.
Ha a jogalkotó a társadalmi méretű változásoknak a szerződések nagy tömegét hasonlóan érintő következményeit 
jogszabályi eszközökkel rendezte (pl. végtörlesztés, árfolyamrögzítés), a jogalkotói beavatkozás e körben az egyedi 
bírói mérlegelést kizárja. A  jogszabályokkal érintett szerződések tekintetében egyedi esetekben a  bírói konkrét 
módosítás azt eredményezné, hogy a  jogszabályi formában megjelenő össztársadalmi mérlegelést az  egyedi 
bírói döntések felülírnák, ami megbontaná a  jogalkotó által szándékolt egyensúlyt. Ha a  jogalkotó az  indokolt 
körben – a  legszélesebb mérlegelés eredményeként – a  szerződésmódosítást jogszabállyal elvégezte, a  bírói 
szerződésmódosítás ugyanebben a körben kizárt.
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IV.  A kifejtett indokok alapján a  jogegységi tanács a  joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében a  rendelkező részben 
foglaltak szerint határozott és határozatát közzéteszi a  Magyar Közlönyben, a  központi honlapon és a  Kúria 
honlapján [Bszi. 42. § (1) bekezdés].

Budapest, 2013. december 16.

Dr. Darák Péter s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Vezekényi Ursula s. k., Dr. Kemenes István s. k.,
 előadó bíró előadó bíró

 Dr. Almásy Mária s. k., Dr. Baka András s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Bartal Géza s. k., Böszörményiné dr. Kovács Katalin s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Csentericsné dr. Ágh-Bíró Ágnes s. k., Dr. Csiki Péter s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Csőke Andrea s. k., Dr. Csűri Éva s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Erőss Monika s. k., Dr. Farkas Attila s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Harter Mária s. k., Dr. Havasi Péter s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Kiss Gábor s. k., Dr. Kollár Márta s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Kovács Zsuzsanna s. k., Dr. Kőrös András s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Madarász Anna s. k., Dr. Makai Katalin s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Mészáros Mátyás s. k., Dr. Mocsár Attila Zsolt s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Molnár Ambrus s. k., Dr. Orosz Árpád s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Osztovits András s. k., Dr. Pataki Árpád s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes s. k., Dr. Puskás Péter s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s. k., Dr. Szabó Klára s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet s. k., Dr. Szűcs József s. k.,
 bíró bíró

 Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k., Dr. Török Judit s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Udvary Katalin s. k., Dr. Varga Edit s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Wellmann György s. k., Dr. Zámbó Tamás s. k.,
 bíró bíró

a jogegységi tanács tagjai.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 11/2014. (I. 16.) KE határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gyarmathy Juditot 2014. január 15-ei hatállyal határozatlan időtartamra 
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé kinevezem.

Budapest, 2014. január 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00066/2014.

A köztársasági elnök 12/2014. (I. 16.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése és 36.  § (4)  bekezdése alapján – a  nemzetgazdasági 
miniszter javaslatára – dr. Fekete Attila pénzügyőr ezredest 2014. január 26-ai hatállyal pénzügyőr dandártábornokká 
kinevezem.

Budapest, 2013. december 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. január 7.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06548/2013.
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A köztársasági elnök 13/2014. (I. 16.) KE határozata
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Hussam  A.  G. Al Husseini rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Jordán Hasemita Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2013. december 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. december 30.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06585/2013.

A köztársasági elnök 14/2014. (I. 16.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4. §-a, 
68. § (1) bekezdés a) pontja és 68. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, 
hogy dr. Grósz Andor dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2013. december 23-ai hatállyal, a  törvény 
erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2013. december 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. december 30.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06532/2013.
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A köztársasági elnök 15/2014. (I. 16.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4. §-a, 59. § (2) bekezdés c) pontja és 69. §-a alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére, más közszolgálati 
jogviszonyba áthelyezésére tekintettel – dr. Makk László Tibor vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonyát 
2013. december 31-ei hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2013. december 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. december 30.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06212/2013.

A Kormány 1/2014. (I. 16.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának 
rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 1. A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről 
szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H.) bevezető részének b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„b) a kiemelt fontosságú rendezvények
ba) a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja, január 19-e,
bb) a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25-e,
bc) a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16-a,
bd) a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e,
be) Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a,
bf ) a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja, július 22-e,
bg) az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6-a,
bh) a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4-e,
bi) a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja, november 25-e,
bj) Magyarország karácsonya, valamint
bk) előre meg nem határozott kiemelt rendezvények”
[(az a) és b)  pont a  továbbiakban együtt: nemzeti rendezvény) előkészítésére és lebonyolítására az  érintett miniszterek 
feladatait a következők szerint határozza meg:]

 2. A H. bevezető részének a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
 3. A H. 1.  pont f )  alpontjában a „kormányzati kommunikációért felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár” szöveg lép.
 4. A H. 4.  pont d)  alpontjában és 8.  pont d)  alpontjában az „a nemzeti erőforrás miniszter” szövegrész helyébe az   

„az emberi erőforrások minisztere” szöveg lép.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 3/2014. (I. 16.) ME határozata
a 32/2012. (III. 7.) ME határozat módosításáról és helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének 
megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 220.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörömben eljárva, a  Kttv. 58.  §-a alapján a  helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 32/2012. (III. 7.) 
ME határozatot 2014. január 1-jei hatállyal akként módosítom, hogy a  határozatban Kovács Péter tekintetében 
a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe „Belügyminisztérium” szöveg lép,

egyidejűleg a Kttv. 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben, a belügyminiszter előterjesztésére megállapítom, 
hogy

Kovács Péternek, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a Kttv. 221. § (2) bekezdése a) pontja 
alapján történő áthelyezésére tekintettel

– 2014. január 1-jei hatállyal – megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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