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III. Kormányrendeletek

A Kormány 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelete
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ikr.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  emberi fogyasztásra szánt víz 
(a továbbiakban: ivóvíz) minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a természetes ásványvízre,
b) az  1. számú mellékletben foglalt azon vízminőségi határérték kivételével, amelyet a  dúsítás nem érint, és 
a  2.  számú melléklet C) részében foglalt táblázatában előírt vizsgálati gyakoriság kivételével az  ásványi anyaggal 
dúsított palackozott ivóvízre,
c) a gyógyvízre,
d) arra a vízre, amelyet kizárólag olyan célra használnak, amely nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást 
a  vízhasználók egészségére és a  víz felhasználását az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban együtt: népegészségügyi szerv) vagy annak jogelődje 
engedélyezte,
e) a  közösségi használatra szánt vizekben – beleértve az  ivóvizet, a  használati meleg vizet és a  medencés 
fürdővizet – alkalmazott biocid termékekre.”

 (2) Az Ikr. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) az 50 személynél kevesebbet ellátó vagy
b) a napi 10 m3 mennyiségnél kevesebb vizet szolgáltató
egyedi vízellátásból származó ivóvízre, ha azt nem kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység 
keretében szolgáltatják.”

2. §  Az Ikr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
a) élelmiszer: az  élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerinti fogalom,
b) élelmiszeripari vállalkozás: a 178/2002/EK rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,
c) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat: a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
szerve (a továbbiakban: népegészségügyi szakigazgatási szerv), illetve az  f )  pont fb)  alpontja szerinti ivóvíz 
élelmiszeripari vállalkozásoknál történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a  178/2002/EK 
rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében 
felhasználják, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a  megyei élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a  járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal 
(a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) által vagy a népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megbízásából végzett vízminőség vizsgálat,
d) hatósági vízminta: a  népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve az  f )  pont fb)  alpontja szerinti ivóvíz 
élelmiszeripari vállalkozásoknál történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol az  f )  pont 
fb)  alpontja szerinti ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia biztosítása 
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érdekében felhasználják, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vagy megbízásából vett, megjelölt és kísérőirattal 
ellátott vízminta,
e) házi vízelosztó rendszer: a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 
2. § 3. és 9. pontjában meghatározott csatlakozó ivóvízhálózat és házi ivóvízhálózat,
f ) ivóvíz:
fa) eredétől függetlenül minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban levő, ivásra, ételkészítésre és 
egyéb háztartási célokra szánt víz, függetlenül attól, hogy szolgáltatása hálózatról, tartálykocsiból történik vagy 
kereskedelmi forgalomba kerülő edénybe (palack, tartály, ballon) töltésre kerül,
fb) valamennyi víz, amelyet a  178/2002/EK rendelet 2.  cikke szerint az  élelmiszeripari vállalkozások élelmiszer 
előállításához használnak fel, beleértve mindazon anyagoknak és termékeknek a  gyártását, feldolgozását, 
konzerválását és forgalmazását, amelyek emberi fogyasztásra szolgálnak (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet 
szerinti ivóvíz), kivéve ha a  népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv azt 
állapítja meg, hogy a víz minősége nem befolyásolja a késztermék (élelmiszer) minőségét,
g) ivóvízbiztonság: az  ivóvízfogyasztáshoz, illetve -használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő és 
ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken elérhető legkisebb egészségkockázatot 
jelentő minőségi és működési jellemző,
h) ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzése: az  ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, az  üzemeltető ivóvízminőséget 
befolyásoló tevékenységének és a  vízminőség vizsgálati adatoknak az  illetékes népegészségügyi szerv által 
végzett ellenőrzése és értékelése, illetve a  vízminőség vizsgálati adatoknak a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz 
élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, 
ahol a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által végzett ellenőrzése és értékelése,
i) ivóvízellátó rendszer: a Vksztv. 2. § 20. pont a) alpontjában meghatározott víziközmű,
j) kifogásolt minőségű ivóvíz: olyan víz, amely az  emberi egészséget veszélyeztető anyagot vagy szervezetet 
nem tartalmaz, de amelyben a  vízfelhasználást zavaró (például esztétikai vagy egyéb panaszt okozó) anyag vagy 
szervezet előfordul,
k) üzemeltető: a  Vksztv. 15.  § (2)  bekezdése szerint az  adott ellátási területen a  víziközmű-szolgáltató, amely 
az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban áll, és a Vksztv. alapján az adott víziközmű-rendszerre 
vonatkozóan működési engedélyt kapott, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában 
közérdekű üzemeltetőként kijelölésre került,
l) vízminőségi jellemzők: a víz minőségének leírására és értékelésére szolgáló mutatók (paraméterek).”

3. §  Az Ikr. „Fogalommeghatározások” alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Illetékes népegészségügyi szervként az  1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél 
kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy járás 
határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv jár el.”

4. § (1) Az Ikr. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A víz minőségének az alábbi pontokon kell megfelelnie a 3. §-ban foglalt előírásoknak:)
„d) élelmiszeripari vállalkozásnál használt ivóvíz esetében azon a  ponton, ahol az  ivóvizet a  vállalkozás használja, 
üzemeltetőtől átvett ivóvíz esetén az átadási ponton is.”

 (2) Az Ikr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nyilvános ivóvízvételi lehetőséget biztosító intézmények esetében az  intézmény fenntartójának kell 
gondoskodnia a  vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a  3.  §-ban meghatározott követelmények 
az ivóvízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.”

 (3) Az Ikr. 4. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 főt meghaladó 
állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell 
rögzítenie az üzemeltetőnek.
(7) Az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv közegészségügyi 
szempontból határozatban hagyja jóvá. Az  ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit a  6. számú melléklet 
tartalmazza. Az  ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az  esetben kerülhet sor, amennyiben a  terv alapján 
történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.
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(8) Szükség esetén az  ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a  jóváhagyó határozatban 
az  ivóvízbiztonsági tervben foglaltakon túl további feltételeket határoz meg a  (7)  bekezdés szerinti szempontok 
alapján, az  ivóvízminőség biztonságának és elfogadhatóságának folyamatos, következetes biztosítására, valamint 
az ivóvízbiztonsági terv továbbfejlesztésére vonatkozóan.
(9) A jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: 
OKI) szakvéleményét csatolja.”

 (4) Az Ikr. 4. §-a következő (10)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  üzemeltetőnek az  ivóvízbiztonsági tervet évenként kötelezően felül kell vizsgálnia. Az  ivóvízbiztonsági 
tervben eszközölt változásokat – különösen a  kockázatértékelés, beavatkozási értékek, monitorozás gyakorisága 
terén – az illetékes népegészségügyi szerv felé be kell jelenteni.
(11) Új üzemeltető esetén új ivóvízbiztonsági tervet kell készíteni és jóváhagyás céljából az  illetékes 
népegészségügyi szerv részére benyújtani az üzemeltetőváltást követő hatvan napon belül.
(12) Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát az aktualizált ivóvízbiztonsági terv 
benyújtásával, ötévente az  ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szervnél kell kérelmeznie, 
mely felülvizsgálat legalább a következőkre terjed ki:
a) az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak teljesülése,
b) a  teljes vízellátó rendszer működtetésének közegészségügyi vizsgálata, a  kockázatbecslés és kockázatkezelés 
értékelése,
c) üzemeltetői kivizsgálás, intézkedés és a veszélykezelési eljárás módosítása rendkívüli esemény vagy határérték-
túllépés esetén.
(13) A  vízszolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv a  jóváhagyó határozatot hivatalból 
visszavonhatja, amennyiben az  ivóvízbiztonsági tervben foglaltak nem teljesülnek, vagy az  ivóvízbiztonsági terv 
szerinti megelőző és veszélykezelési tevékenységet az üzemeltető nem alkalmazza.”

5. §  Az Ikr. 5. § (1)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzemeltető, illetve az  élelmiszeripari vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az  ivóvíz minőségét 
ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a  2. számú mellékletben meghatározottak alapján az  illetékes 
hatóság által évente jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. Több települést ellátó vízmű esetében 
minden településről évente legalább egy minta ellenőrző vizsgálatát el kell végezni. Ha az  ivóvizet fertőtlenítik, 
az üzemeltető köteles gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről és biztosítani, hogy 
a  fertőtlenítőszer melléktermékeiből származó szermaradvány az  ivóvízben – a  fertőtlenítő hatás veszélyeztetése 
nélkül – a lehető legalacsonyabb szintű legyen, és az 1. számú melléklet B) részében foglalt táblázatban megadott 
határértékeket ne lépje túl.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak végrehajtását az  illetékes népegészségügyi szerv, illetve – a 178/2002/EK 
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon 
megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez 
az  élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják – az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv legalább évente 
ellenőrzi.
(3) A  hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok mintaszáma a  2. számú melléklet B) részében megadott értékek 
10%-a, azonban az  1000 m3/nap (a továbbiakban: m3/d) mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél évente 
legalább egy minta, a  10 000 m3/d mennyiségnél nagyobb kapacitású vízműveknél legalább 2 minta részletes 
vizsgálatát kell elvégezni. A hatósági vizsgálatokat a 2. számú melléklet A) része tartalmazza.
(4) Az  üzemeltető, illetve az  élelmiszeripari vállalkozás az  általa végzett, illetve végeztetett valamennyi emberi 
fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredményét az aktuális negyedév lezárultát követő 15 napon belül 
elektronikus úton megküldi az  illetékes népegészségügyi szervnek, illetve élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek 
a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel.
(5) Ha a  vizsgálatok során az  1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határértékeket meghaladó 
érték fordul elő vagy az  1. számú melléklet C) vagy E) részében meghatározott vízminőségi jellemzők (indikátor 
paraméterek) szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a  vízellátó 
rendszer üzemeltetője azonnal megkezdi a  közegészségügyi kockázatot jelentő paraméter(ek) koncentrációjának 
csökkentése érdekében történő beavatkozást, amellyel egyidejűleg telefonon és elektronikus úton tájékoztatja 
az  illetékes népegészségügyi szervet, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál 
élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti 
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ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják, 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet annak érdekében, hogy a 6. § (1) bekezdése szerinti intézkedést megtegye.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie a  szennyezés feltételezett okára és a  tervezett vagy 
megkezdett helyreállító intézkedésekre. Az illetékes népegészségügyi szerv, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti 
ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv a tájékoztatás érdekében az elérhetőségét a honlapján közzéteszi.
(7) A 3. számú melléklet 1. részében meghatározottakon kívül más módszer akkor használható, ha bizonyított, hogy 
az  így kapott eredmény legalább annyira megbízható, mint a  megadott módszer szerinti eredmény. Az  alternatív 
módszer alkalmazását az  OKI szakvéleménye alapján az  OTH engedélyezi. A  kérelemhez csatolni kell a  validációs 
dokumentációt, valamint az azt értékelő, az OKI által kiadott szakvéleményt. A 3. számú melléklet 2. és 3. pontjában 
meghatározott vízminőségi jellemzők esetén bármely analitikai módszer alkalmazható, ha megfelel a  3. számú 
mellékletben előírt követelményeknek.
(8) Az illetékes népegészségügyi szerv vagy – a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál 
történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-
előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják – az  élelmiszerlánc- 
felügyeleti szerv bármely olyan vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy 
olyan mennyiségben vagy koncentrációban van jelen az  ivóvízben, amely egészségügyi vagy élelmiszerbiztonsági 
szempontból kockázatot jelenthet, vagy a 2. melléklet B) részében foglalt táblázatban meghatározottnál nagyobb 
gyakoriságú vizsgálatot írhat elő a  helyben fennálló kockázatok vagy az  ivóvízellátórendszer jóváhagyott 
ivóvízbiztonsági terve szerint.
(9) A  hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok költségét a  népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve azon 
megfelelőségi ponttól történő ellenőrzés vizsgálati költségeit, ahol a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet 
az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv viseli.”

6. §  Az Ikr. „A vízminőség ellenőrzése” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Az  élelmiszeripari vállalkozások tulajdonában lévő, közvetlen lakossági ellátást nem biztosító, az  ingatlan 
határain belül elhelyezkedő és saját célt szolgáló vízilétesítmények esetében az  élelmiszer előállítására 
felhasználásra kerülő víz tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti feladatkörében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
jár el.”

7. § (1) Az Ikr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy hatóság által észlelt, a 3. §-ban meghatározott 
határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az  illetékes 
népegészségügyi szerv a  túllépés okát kivizsgálja, és a  szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. 
A  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása 
esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve 
-kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el 
az élelmiszeripari vállalkozás részére a szükséges ivóvízminőség-javító intézkedéseket. A hatósági eljárás keretében 
elrendelt intézkedés kiterjedhet az alábbiakra:
a) a szennyezést előidéző műszaki eljárások megváltoztatása vagy a tevékenység tilalma,
b) a szennyező forrás eltávolítása, új vízbeszerzési forrásra történő áttérés,
c) a szennyezés eltávolítása vízkezeléssel, illetve fertőtlenítéssel,
d) az ivóvíz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítása,
e) ivóvízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének biztosítása.”

 (2) Az Ikr. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló vizsgálat eredményéről az üzemeltető, 
illetve az  élelmiszeripari vállalkozás telefonon és elektronikus úton tájékoztatást nyújt a  6.  § (1)  bekezdésben 
meghatározott hatóság részére, majd a  közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozás módját 
a határérték túllépés feltételezett okának megjelölésével együtt a központi vízhigiénés adatbázisba megküldi.”

 (3) Az Ikr. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  határérték túllépés kivizsgálásával kapcsolatos hatósági ivóvízvizsgálat költségei eljárási költségnek 
minősülnek.
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(4) Az  egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, illetve felhasználását az  illetékes népegészségügyi 
szerv, illetve a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál történő felhasználását 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv haladéktalanul megtiltja vagy korlátozza, ha valamely vízminőségi jellemző 
az 1. számú melléklet A) és B) részében foglalt táblázatban meghatározott értéket meghaladja vagy ha egyéb, az 1. 
számú mellékletben nem szabályozott, egészségre kockázatot jelentő szennyező van jelen, kivéve, ha a  hatóság 
a  2.  § f )  pont fb)  alpontjában foglaltak szerint az  ivóvíz felhasználása során alkalmazott technológia mérlegelése 
után azt állapítja meg, hogy a víz minősége nem befolyásolja az élelmiszer minőségét.”

 (4) Az Ikr. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti korlátozást az illetékes népegészségügyi szerv, illetve – a 178/2002/EK rendelet szerinti 
ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi 
ponttól, ahol a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-
higiénia biztosítása érdekében felhasználják – az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv abban az  esetben oldhatja fel 
vagy tekinthet el az  elrendelésétől, ha az  üzemeltető ivóvízvizsgálati eredménnyel igazoltan az  egészségkockázat 
elhárításához, – a  vízminőségi kifogás tekintetében – a  vízbiztonság fenntartásához szükséges intézkedéseket 
megtette.”

 (5) Az Ikr. 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  (6)  bekezdés szerinti, az  illetékes népegészségügyi szerv által kiadott állásfoglalás kizárólag az  1. számú 
melléklet C) részében foglalt táblázatban meghatározott vízminőségi jellemzők vonatkozásában állapíthat meg 
elhanyagolható mértékű határértéktől való eltérést. A határértékektől való eltérés akkor tekinthető elhanyagolható 
mértékűnek, ha az emberi egészségre nem jelent veszélyt.”

8. §  Az Ikr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az  ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy 
az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, 
a  vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az  emberi egészségre, az  élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne 
történjen vízminőségromlás.
(2) Magyarország területén csak az  e  rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és 
technológiák használhatóak.
(3) A vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének meglétét, a bejelentésben foglalt alkalmazási 
feltételek betartását, a  technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az  engedélyben foglalt előírások 
teljesülését, a tájékoztatási kötelezettség betartását az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.
(4) Amennyiben egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező 
technológiát az OTH közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítél meg, a bejelentőt vagy engedélyest további 
vizsgálatokra kötelezi.
(5) Az  OTH az  anyagot, terméket a  nyilvántartásból törli vagy az  ivóvízbiztonsági engedélyt visszavonja, ha 
a (4) bekezdés szerinti további vizsgálatok eredménye indokolja.
(6) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  OTH további vizsgálatok elrendelése nélkül, haladéktalanul 
visszavonja az ivóvízbiztonsági engedélyt, illetve törli az anyagot, terméket a nyilvántartásból, ha a közegészségügyi 
kockázat olyan magas, hogy a kockázatcsökkenés lehetősége a további vizsgálatok eredményétől sem várható.”

9. §  Az Ikr. „A vízkezelésre és a  vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírások” alcíme a  következő 8/A–8/C.  §-sal 
egészül ki:
„8/A.  § (1) Az  első hazai forgalmazást megelőzően a  forgalmazónak az  5. számú melléklet I.  pont A)  alpontjában 
felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az OTH felé be 
kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentésre nem köteles 
termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.
(2) A bejelentés tudomásulvételét az OTH az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza.
(3) A  bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a  továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van 
az  ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve 
továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.
(4) A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente az OTH-nál 
kell kérelmezni, ha az OTH ettől eltérő időt nem határoz meg.
(5) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.
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(6) A  nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, 
a  bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a  kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása 
a  nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A  nyilvántartásból törölt elemeket a  törlés indoklásával együtt 
az OTH a honlapján közzéteszi.
(7) A  nyilvántartás adatainak módosítása – a  bejelentő adataiban bekövetkező változások kivételével – nem 
lehetséges.
(8) Az  (1)–(7)  bekezdésben foglalt előírásoknak az  ivóvízellátáson kívül a  közösségi használatra szánt használati 
melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra vonatkozóan is teljesülniük kell.
8/B.  § (1) Az  5. számú melléklet I.  pont D)  alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni 
kívánt technológiákat az  OTH ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az  ivóvízbiztonsági engedélyezés 
során az OTH figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy 
a  technológia alkalmazása nem eredményezi-e a  mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és 
szaganyagok ivóvízbe kerülését.
(2) Az  ivóvízbiztonsági engedélyt az  első hazai forgalmazást megelőzően a  forgalmazónak kell az  OTH-nál 
kérelmezni.
(3) A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet II. pontja tartalmazza.
(4) Az  ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az  engedély kérelemre történő módosítása csak 
az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.
(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő 
időt nem határoz meg, ötévente az OTH-nál kell kérelmezni.
(6) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.
(7) A  felülvizsgálat elmulasztása vagy a  felülvizsgálat során az  engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása 
bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelőség az engedély visszavonását vonja maga után.
(8) Az  engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor 
az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológia felhasználási feltételeire vonatkozóan.
(9) Az  (1)–(8)  bekezdésben foglalt előírásoknak az  ivóvízellátáson kívül a  közösségi használatra szánt használati 
melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra és technológiákra vonatkozóan 
is teljesülniük kell.
8/C.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti megfelelőségi pontot követően a  178/2002 EK rendelet szerinti 
ivóvíz tekintetében az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó, 
jogszabályban és uniós jogi aktusokban előírt rendelkezések szerinti megfelelőséget az  élelmiszeripari 
vállalkozásoknál az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi.
(2) Amennyiben az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagok és tárgyak tekintetében a  szabályozás megsértését állapítja meg, erről és a  megtett intézkedésekről 
8 napon belül értesíti az OTH-t.”

10. §  Az Ikr. 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  népegészségügyi szakigazgatási szerv – az  5.  §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján – a  megye 
ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó, az  önellenőrző és hatósági vizsgálatok eredményére vonatkozó adatokat 
az  aktuális negyedév lezárultát követő 21 napon belül elektronikus formában összesíti és megküldi az  OTH-nak, 
továbbá évente írásos jelentést készít a megye ivóvízminőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja az üzemeltetőket, 
a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket és a  Nemzeti Környezetügyi Intézet területi 
kirendeltségeit. Az  OTH az  éves településsoros ivóvíz-minőségi adatokat elektronikus formában átadja a  Központi 
Statisztikai Hivatal részére. Az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
az  élelmiszeripari vállalkozások ivóvízminőségi helyzetére vonatkozó adatokat az  aktuális negyedév lezárultát 
követő 21 napon belül összesítik és megküldi a NÉBIH-nek, amely ezen adatokat az OTH-nak továbbítja.
(3) Az OKI az OTH-tól kapott adatok alapján értékeli az ivóvízminőség országos helyzetét, erről évente összefoglalót 
készít, és azt az  éves településsoros ivóvíz-minőségi adatokkal, valamint az  élelmiszeripari vállalkozások 
ivóvízminőségi helyzetére vonatkozó adatokkal együtt az OTH honlapján közzéteszi.”

11. §  Az Ikr. 10. §-a a következő (13a)–(13d) bekezdésekkel egészül ki:
„(13a) Az  érintett üzemeltetőknek az  ivóvízbiztonsági tervet az  5000–49 999 főt ellátó rendszerek esetén 
2014.  július  1-jéig, az  50–4999 főt ellátó rendszerek esetén 2016. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra 
az illetékes népegészségügyi szervhez.
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(13b) A  2009. április 1. napján hatályos, határozott időtartamú engedélyek határozatlan időre kiadott 
engedélynek tekintendők. Ezen engedélyek 8/A.  § (5)  bekezdése és 8/B.  § (5)  bekezdése szerinti felülvizsgálatát 
2009. április 1-jétől számított öt éven belül kell kezdeményezni.
(13c) Az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően kiadott 
alkalmazási engedélyek felülvizsgálatakor a 8. § szerinti bejelentést meg kell tenni vagy ivóvízbiztonsági engedélyt 
kell kérni.
(13d) A Módr. hatálybalépését megelőzően e rendelet szerinti azon hagyományos anyagokra vonatkozóan, amelyek 
nem voltak alkalmazási engedély kötelesek, azonban a  Módr. hatálybalépését követően bejelentési kötelezettség 
vonatkozik rájuk, a bejelentést legkésőbb 2014. december 31-ig meg kell tenni.”

12. § (1) Az Ikr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Ikr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az Ikr. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az Ikr. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az Ikr. az 5. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

13. §  Az Ikr.
a) 1. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „(tartály, ballon)” szövegrész helyébe a „(tartály, ballon, palack)” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdés a) pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe az ”élelmiszerlánc-felügyeleti szervet” szöveg,
d) 5.  § (10)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervet” szöveg,
f ) 6.  § (6)  bekezdésében az  „elhanyagolható” szövegrész helyébe az  „elhanyagolható vagy nem jelent 

közegészségügyi kockázatot, figyelemmel a (12) bekezdésben foglaltakra” szöveg,
g) 6. § (9a) bekezdésében a „szűrőberendezéssel” szövegrész helyébe a „vízkezelő szűrőberendezéssel” szöveg,
h) 10.  § (10)  bekezdésében az  „eredményesen” szövegrész helyébe az  „évente és megfelelő eredménnyel” 

szöveg,
i) 10.  § (15)  bekezdésében az  „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

14. § (1) Ez a rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az Ikr.

a) 3. § (4) bekezdése,
b) 5. § (10) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
c) 7. § (6) bekezdésében az „ezt” szöveg,
d) 10. § (12) bekezdése,
e) 10. § (13) bekezdésében „az 5000–50 000 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig” szövegrész,
f ) 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatnak a  „Fenolindex” szövegrésszel és az  „Olajszármazékok” 

szövegrésszel kezdődő sorai.
 (3) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez

 1. Az  Ikr. 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázathoz tartozó „Megjegyzések” 6.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6. Az  illetékes népegészségügyi szerv vízműre, illetve mintavételi pontra; azon megfelelőségi ponttól, ahol 
a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják, a  fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága mintavételi pontra – a vízműre, illetve a mintavételi pontra jellemző szokásos érték 
figyelembevételével – határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az  eseti túllépés 
e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben 
kell meghatározni.”

 2. Az Ikr. 1. számú melléklet E) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek

Vízminőségi jellemzők Határértékek Egység Megjegyzés

üledék 0,10 ml/l 1.

véglények 0 szám/l 2.

fonálférgek (Nematoda) 5 szám/l 3.

egyéb férgek 0 szám/l 4.

szennyezettség jelző

baktériumok 0 szám/l 1.

gombák 0 szám/l 1.

vas- és mangánbaktériumok 2x104 szám/l 5.

kénbaktériumok 102 szám/l 6.

algák és cianobaktériumok 5x103 szám/l 7.

magasabb rendű szervezetek 0 szám/l 8.

Megjegyzések:
1. Legalább 1 liter vízmintából 0,45 μm-es membránszűrőn kiszűrt, lemosott, majd centrifugálva tömörített 
anyagként mérve.
Ez az üledék sem tartalmazhat
a) háztartási, ipari vagy mezőgazdasági eredetű anyagokat;
b) natív készítményben meghatározható, szennyezettséget jelző baktériumokat (pl. Spirillum, Spirochaeta, Sarcina, 
Zooglea, Beggiatoa), baktériumtelepeket, gombákat (pl. Fusarium, Leptomitus, Candida, kivéve: Alternaria, 
Cladosporium fajokat, melyek előfordulását az üledék minőségénél jelezzük és a szennyezés okát ki kell deríteni).
Ha az  üledékben csak elpusztult szervezeteket lehet kimutatni, célszerű deklórozott mintából víztoxikológiai 
ellenőrző vizsgálatot is végezni.
Az üledék mennyisége a vezetékhálózatban nem emelkedhet lényegesen a betáplált vízben mért értékhez képest.
A betáplált vízben levő szervezetektől eltérő élőlények a vízfogyasztás helyén nem válhatnak jellemzővé.
2. Szennyezettséget jelző indikátor szervezetek: Flagelláták, Ciliaták, Rhizopodák különös tekintettel a patogénekre, 
a  fakultatív patogénekre és cisztáikra (kivéve a  házzal vagy héjjal rendelkező fajokat, pl. Centropyxis, Difflugia, 
Euglypha stb., melyek határértéke 5 szám/l, de előfordulásuk okát ki kell deríteni, és számuk csökkentése érdekében 
az üzemeltetőnek be kell avatkoznia).
3. Nematoda fajok: a  csoportba kizárólag a  Nematoda egyedek tartoznak. Mivel a  petéik egyértelműen nem 
különíthetőek el más férgek petéitől, azokat az egyéb férgek kategóriába kell sorolni. Nematoda kimutatása esetén, 
számuk csökkentése érdekében az üzemeltetőnek be kell avatkoznia.
4. Oligochaeta-, Ascarida-, Gastrotricha-, Rotatoria-fajok és minden egyéb, feltehetően féregtől származó pete, 
coccon és egyéb kitartó képlet.
5. Telepes baktériumok esetén a határérték a megadott határérték századrésze.
6. Kivéve a Beggiatoa fajokat, melyek a szennyezettségjelző baktériumok csoportjába sorolandóak.
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7. Felszíni vízből nyert ivóvíz esetén; parti szűrés esetén a határérték a megadott határérték tizedrésze, minden más 
esetben a határérték a megadott határérték ötvened része.
8. Magasabb rendű szervezetek (pl. ízeltlábúak, medveállatkák és egyéb többsejtű szervezetek) ivóvízben való 
előfordulása esetén ivóvíztisztítási technológiát érintő beavatkozásra van szükség.”

2. melléklet a 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

Vízminőség-ellenőrzési követelmények

A)  Vizsgálandó vízminőségi jellemzők
 1. Ellenőrző vizsgálatok

Az ellenőrző vizsgálat célja az, hogy rendszeresen tájékoztasson az  emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz 
organoleptikus és mikrobiológiai minőségéről, egyes kémiai vízminőségi jellemzőkről, a  vízminőség esetleges 
változásáról, a vízkezelés hatékonyságáról (különösen a fertőtlenítéséről) annak érdekében, hogy ahol ilyen kezelést 
végeznek, megállapítható legyen, hogy az ivóvíz minősége megfelel-e az e rendeletben előírt határértékeknek.
1.1. Minden alkalommal vizsgálandó ellenőrző paraméterek:

1.1.1. Szín
1.1.2. Szag
1.1.3. Íz
1.1.4. Zavarosság
1.1.5. pH
1.1.6. vezetőképesség
1.1.7. Ammónium
1.1.8. Nitrit
1.1.9. Permanganát-index (KOIps)
1.1.10. Vas
1.1.11. Escherichia coli
1.1.12. Coliform baktériumok
1.1.13. Telepszám 22 °C

1.2. Az alábbi hozzáfűzött feltételek fennállása esetén minden alkalommal vizsgálandó ellenőrző paraméterek:
1.2.1. Mangán:
 ahol – a korábbi vizsgálatok szerint – jelenléte várható (>0,03 mg/l), továbbá ott, ahol a vízkezelés 

során mangánvegyületet adagolnak.
1.2.2. Alumínium:
 ahol flokkulálószerként alumínium vegyületet használnak.
1.2.3. Clostridium perfringens (spórákkal):
 felszíni vízből és felszíni víz befolyás alatt álló vízből nyert víznél.
1.2.4. Pseudomonas aeruginosa
 Telepszám 37 °C: tartályban, ballonban és palackban forgalmazott víznél és minden olyan vízműnél, 

ahol a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja.
1.2.5. Klorit:
 ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik.
1.2.6. Szabad és kötött aktív klór:
 ahol klórozzák a vizet.

1.3. A mintavételek 25%-ában vizsgálandó ellenőrző paraméterek:
1.3.1. Keménység
1.3.2. Szulfát
1.3.3. Klorid
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1.3.4. Nitrát
1.3.5. Összes szerves szén (TOC)
1.3.6. Enterococcus

1.4. Kétévente a mintavételek 5%-ában, de legalább két alkalommal vizsgálandó ellenőrző paraméterek:
 Mikroszkópos biológiai paraméterek.
1.5. Az alábbi hozzáfűzött bármely feltétel fennállása esetén a mintavételek 25%-ában, csökkentett gyakorisággal 

vizsgálandó ellenőrző paraméterek:
1.5.1. Arzén
1.5.2. Bór
1.5.3. Fluorid
 ahol a szolgáltatott ivóvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határérték felét meghaladó érték 

előfordulhat vagy a mentesítő technológia teljesítményének ellenőrzésére, ahol ilyen működik.
1.5.4. Összes trihalometánok:
 ahol klórozzák a vizet.
1.5.5. Bromát:
 ahol ózonos vízkezelés történik

1.6. Pangó vagy rossz műszaki állapotban lévő hálózat esetében e  hibák kiküszöböléséig, illetve az  esetleges 
biológiai kifogásoltság megszűnéséig a mintavételek 20%-ában vizsgálandó paraméter:

 Mikroszkópos biológiai paraméterek
1.7. Az  alábbi hozzáfűzött feltételek fennállása esetén a  mintavételek 10%-ában, csökkentett gyakorisággal, de 

évente legalább egyszer, 5000 m3/d-nál több ivóvizet szolgáltató vízműveknél kétszer vizsgálandó:
 Mikroszkópos biológiai paraméterek
 másodlagos biológiai szennyezés kialakulásának lehetősége esetén [ahol a  hálózatba táplált víz 

hőmérséklete a  20 °C-ot vagy ammóniumtartalma a  0,5 mg/l-t vagy szerves anyag tartalma az  5,0 mg/l 
KOIps-t vagy 2,0 mg/l TOC-ot meghaladja].

1.8. Az  alábbi hozzáfűzött feltételek fennállása esetén soron kívüli mintavétel alkalmával vizsgálandó 
paraméterek
1.8.1. Clostridium perfringens (spórákkal)
1.8.2. Enterococcus:
 ha akut szennyezésre van gyanú vagy a  bakteriológiai vízminőségi jellemzők megelőző vizsgálati 

eredményei erre utalnak.
1.8.3. Pseudomonas aeruginosa
1.8.4. Telepszám 37 °C:
 ha a bakteriológiai vízminőségi jellemzők megelőző vizsgálati eredményei a jelenlétét valószínűsítő 

(biofilm proliferációra utaló) szennyezést jeleztek.
1.8.5. Mikroszkópos biológiai paraméterek:
 akut szennyezés vagy ennek gyanúja esetén, feltehetően biológiai szennyezésre visszavezethető 

eredetű (íz és szag) panaszok esetén.
 2. Részletes vizsgálatok

A részletes vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az  ivóvíz minősége megfelel-e az  e  rendeletben foglalt 
valamennyi követelménynek. A  részletes vizsgálat során – a  3.  § (4)  bekezdésével összhangban – minden 
vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az  OTH, illetve – azon megfelelőségi ponttól, ahol a  178/2002/EK 
rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében 
felhasználják – a  NÉBIH az  OTH-val egyeztetve az  üzemeltető kérésére meghatározott időre felmentést ad abban 
az  esetben, ha a  kérdéses vízminőségi jellemző mérési eredményekkel igazolhatóan nincs jelen az  adott vízellátó 
rendszerben olyan koncentrációban, amely a határérték túllépésének veszélyével járna. A radioaktivitásra vonatkozó 
határértékekre az 1. számú melléklet C) részében található 13., 14. és 15. megjegyzés az irányadó.
Nem sérülékeny felszín alatti vízbázisok vize esetében a  peszticidek, benzol, 1,2-diklór-etán, tetraklór-etilén, 
triklór-etilén, cisz-1,2-diklór-etilén és – nem klórozott vizek esetében – a  trihalometánok csak az  első felméréskor, 
és, ha nem voltak kimutathatók az  alsó méréshatárt, illetve a  határérték 10%-át meghaladó koncentrációban, 
akkor utána csak 3 évenként egyszer, illetve vízszennyezés gyanúja esetén mérendők. Benz(a)pirént és policiklusos 
aromás szénhidrogéneket felszín alatti vízbázisok vize esetében ugyanilyen gyakorisággal kell mérni, feltéve, hogy 
a permanganát index (KOIps) értéke a 3,5 mg/l-t (a TOC a 2,0 mg/l-t) nem haladja meg.
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B)  Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság vízellátó hálózat vagy élelmiszer előállításra használt ivóvíz esetében
A vízmintavételi helyeket a  vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben 
maga az  üzem) a  4.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti pontokon az  illetékes népegészségügyi szervvel; 
a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az illetékes népegészségügyi szervvel és az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervvel egyeztetve jelöli ki.
A víznyerő helyek (kutak), a  vízkezelési technológia, a  vízellátó rendszerbe betáplálás vagy más hálózati pont 
(pl. tárolók) mintázása is célszerű, azonban az itt vett minták az alábbi követelmény teljesítése szempontjából nem 
vehetők figyelembe.

 1. Az üzemeltető által végzett (vagy végeztetett) vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma
Naponta termelt (szolgáltatott) ivóvíz 

mennyisége egy körzeten belül 

(1. és 2. megjegyzés) m3

Ellenőrző vizsgálatra évente vett minták száma 

(3., 4. és 5. megjegyzés)

Részletes vizsgálatra évente vett minták száma 

(3. és 5. megjegyzés)

<10 (6. megjegyzés) (6. megjegyzés)

10–100 4 minta

100–1000 3 minta, + 1 minta  
minden megkezdett 100 m3/d 
mennyiségre

2 minta

1000–10 000 4 + 3 minta  
minden megkezdett 1000 m3/nap (d) 
mennyiségre

1 minta, + 1 minta  
minden megkezdett 3300 m3/d 
mennyiségre

10 000–100 000 3 minta, + 1 minta  
minden megkezdett 10 000 m3/d 
mennyiségre

>100 000 10 minta, + 1 minta  
minden megkezdett 25 000 m3/d 
mennyiségre

Megjegyzések:
1. Az  ellátási körzet olyan földrajzilag meghatározott terület, amelyen belül az  ivóvíz egy vagy több forrásból 
származik, és a vízminőség hozzávetőlegesen azonosnak tekinthető.
2. A  vízmennyiséget a  naptári év átlagában kell számolni. A  minimális gyakoriság víztérfogat helyett az  ellátási 
zónába eső lakosságszám segítségével is meghatározható, 120 l/nap/fő vízfogyasztást feltételezve.
3. Rendkívüli esetben (pl. üzemzavar miatti tartályos ellátás) a  vizsgálatok gyakoriságát és a  vizsgált vízminőségi 
jellemzőket az illetékes hatóság a táblázatban foglaltaktól eltérően határozhatja meg.
4. Az 1. számú melléklet szerinti egyes vízminőségi jellemzők esetében az üzemeltető kérésére az illetékes hatóság 
engedélyével csökkenthető a táblázatban megadott mintaszám, ha
a) legalább két egymást követő éven keresztül vett minták vizsgálati eredménye állandó, és lényegesen jobb, mint 
az 1. számú mellékletben megadott határérték, valamint
b) az ivóvízbiztonsági terv vagy annak hiányában külön elvégzett kockázatértékelés alapján valószínűsíthető, hogy 
nincs olyan tényező, amely vízminőség romlást okozna.
A legkisebb alkalmazott gyakoriság sem lehet kisebb, mint a táblázatban megadott mintaszám 50%-a.
5. A mintavételeket időben és térben lehetőleg egyenletesen kell elosztani.
6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes hatóság határozza meg.
A fenti táblázat ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó mintaszáma az  A) részben felsorolt kémiai vízminőségi 
jellemzőkre vonatkozik; a bakteriológiai vizsgálatok mintaszáma a táblázatban szereplő értékek kétszerese.

 2. Az előírt mintázási gyakoriság biológiai vizsgálat esetében
Biológiai vizsgálatot [az 1. számú melléklet E) rész] – az akut szennyezés vagy annak gyanúja esetén kívül – abban 
esetben kell rendszeresen végezni, ha a másodlagos biológiai szennyezés kialakulásának lehetősége fennáll [>20 °C, 
és a nyersvíz sok ammóniumot (>0,5 mg/l) vagy szerves anyagot (>5,0 mg/l KOIps vagy 2,0 mg/l TOC) tartalmaz].
Ebben az  esetben az  1.  pontban szereplő táblázat szerinti mintaszám 10%-át (de évente legalább egyszer; 
5000 m3/d-nál nagyobb kapacitású vízműveknél kétszer) kell vizsgálni.
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Egyéb esetekben kétévente, az 1. pont táblázata szerinti mintaszám kb. 5%-át, de vízművenként legalább 2 mintát 
kell vizsgálni.
Szennyezés vagy ennek gyanúja esetén, feltehetően biológiai szennyezésre visszavezethető eredetű (íz és szag) 
panaszok esetén soron kívül el kell végezni a vizsgálatot.
Pangó vagy rossz műszaki állapotban lévő hálózat esetében e hibák kiküszöböléséig, illetve a biológiai kifogásoltság 
megszűnéséig a fentiekben meghatározott gyakoriság kétszeresével kell a vizsgálatokat elvégezni.

C)  Minimális mintavételi és vizsgálati gyakoriság tartályban, ballonban és palackban forgalomba hozott vízre
Tartályba töltött vízmennyiség naponta1 

m3

Ellenőrző vizsgálat céljából évente vett minták 

száma2

Részletes vizsgálat céljából évente vett minták 

száma

<10 3 1

10–60 24 2

>60 2, minden megkezdett 5 m3-re 2, minden megkezdett 100 m3-re

Megjegyzések:
1 A térfogatot a naptári év átlagaként kell kiszámítani.
2 A vízkémiai vizsgálatok mintaszáma. Ellenőrző vízbakteriológiai vizsgálat esetén háromszor ennyi mintát kell 
venni.
A vizsgálatot az üzemeltetőnek kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.”

3. melléklet a 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez

Az Ikr. 4. számú mellékletében foglalt táblázatot követő „Kitöltési útmutató” helyébe a következő rendelkezés lép:
„KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Jelentésre kötelezett az  az e  rendelet hatálya alá tartozó vízellátó rendszer üzemeltetője. „Egységnyi” jelentésre 
kötelezett ivóvízellátó rendszer a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 14.  pontja 
szerinti regionális víziközmű is, függetlenül a 26. pont szerinti vízilétesítmények számától.
A jelentés az  illetékes népegészségügyi szervhez, illetve – a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari 
vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol  
a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az  élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az  élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében felhasználják – az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez továbbítandó a  rendeletben 
meghatározott gyakorisággal és határidővel. A  továbbítás történhet elektronikus úton (interneten keresztül, 
e-mail útján). Ez  utóbbi eljárás végrehajtásához szükséges üres formanyomtatványt KEIV0001 néven az  OTH 
othls.antsz-oth.hu ftp helyéről letölthető. A  jelentésre kötelezett a  letöltött és kitöltött jelentést az  illetékes 
népegészségügyi szakigazgatási szervnek elektronikus levél formájában is megküldheti (a címet a küldő egyezteti 
a népegészségügyi szakigazgatási szervvel).
Sem a papír alapon, sem az elektronikus úton történő jelentés továbbításánál a formátumok nem változtathatók.
A kézi kitöltésnél nyomtatott betűk használata kötelező.
Útmutató az egyes adatmezők kitöltéséhez (hivatkozás a felső indexben lévő számok szerint)
1–6. Az  illetékes népegészségügyi szerv, illetve – a  178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari 
vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK 
rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében 
felhasználják – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tölti ki, a  6. sorszámú rovat utólag kerül kitöltésre, a  többi 
a bizonylat kialakításakor.
7. Törzsszám: az üzemeltető adószámának és a statisztikai számjelének első 8 számjegye, amennyiben az üzemeltető 
több vagy több tagból áll, az illetékes hatóság felé kapcsolattartásra kijelölt szervezet törzsszáma.
8. A  jelentés összeállításának dátuma, a  dátum formátuma (minden esetben: évszám 4 számjeggyel, hónap, nap 
2-2 számjeggyel).
9. Annak a jelentőnek a címe, akinek a törzsszáma került kitöltésre.
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10. Azon időszak kezdő és vég dátuma, amelyek a jelentési időszakot behatárolják.
11., 12. A népesség számát, a vízmennyiséget a vonatkozási (jelentési) időszakra vonatkoztatva kell megadni.
13. A %-os megoszlások összegének egyenlőnek kell lennie a 100%-kal, %-ok egész értékűek.
14. A  mennyiség a  vonatkozási időszakra határozandó meg, az  arányok %-os meghatározása a  13. adatmezőre 
vonatkozóan leírtak szerint.”

4. melléklet a 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

I.  Ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének és a technológiák ivóvízbiztonsági 
engedélyezésének feltételei

A)  Nyilvántartásba vételhez bejelentésköteles termékcsoportok
 1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló stb.), amelyek minőségi 

követelményeire vonatkozóan nincs MSZ EN szabvány.
 2. Ivóvíz kezelésére használatos termékek: fizikai kezelésére szolgáló szűrő, adszorbens, ioncserélő gyanta, membrán, 

szűrőanyag, helyszíni klór-, klórdioxid-fejlesztő, desztilláló-, dializáló- és fordított ozmózisos, UV sugárzó berendezés.
 3. Műanyag csövek és tartályok és tárolók [polietilén (PE), polipropilén (PP), polivinilklorid (PVC), akrilonitril-butadién-

sztirén kopolimer (ABS), polietilén-tereftalát (PET), üvegszál erősítésű műanyag (GRP) stb.], műanyag bevonattal 
ellátott fém csövek, műanyagok szigetelő membránok.

 4. Fém csövek és tartályok (beleértve a rozsdamentes acél termékeket is), kerámia és zománc bevonatok.
 5. Csövekhez és tartályokhoz kapcsolódó szerelvények, szelepek, csapok, szivattyúk, vízórák, ragasztó, javító és tömítő 

anyagok.
 6. Beton, habarcs és adalékanyagok, helyszínen készített in-situ PE javító és lamináló bevonat, epoxi, poliuretán bázisú 

műanyag bevonat, korrózióvédelmi bevonat, bevonatrendszerek.
B)  Bejelentésre nem kötelezett termékcsoportok
 1. Ivóvízkezelésben használatos olyan vegyszerek (oxidáló, flokkuláló, koaguláló), amelyek minőségi követelményeire 

vonatkozó MSZ EN szabványnak a  termékminőség megfelel. A  szabványszámot a  termék címkézésén fel kell 
tüntetni.

 2. Ivóvízkezelésben használatos természetes ásványi és szervetlen segédanyag, szűrőanyagok, amelyek minőségi 
követelményeire vonatkozóan van MSZ EN, MSZ EN ISO szabvány.

 3. Közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely az  A)  pont szerinti elemeket nem tartalmazza, vagy amelyről az  OKI azt 
megállapítja.

 4. Amennyiben az  OKI szakvéleményében megállapította, hogy az  alkalmazás közegészségügyi és vízbiztonsági 
kockázata a fogyasztóra nézve elhanyagolható.

C)  Bejelentés közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővízzel érintkező termékcsoportok 
esetében
A 8/A. §-ban foglalt előírás alapján a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel 
érintkezésbe kerülő anyagok, termékek tekintetében az A) és B) pont szerinti előírást kell alkalmazni.

D)  Ivóvízbiztonságiengedély-köteles technológiák
 1. Hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezés
 2. Újonnan létesülő közüzemi ivóvízkezelő eljárás, amely az alábbi vízkezelő eljárások egyikét alkalmazza:

2.1. klóroxidációval történő ammónium eltávolítás,
2.2. a fordított ozmózisos vízkezelés,
2.3. kémiai katalitikus folyamaton alapuló víztisztítási eljárások [ami nem tartozik a B) pont 4. alpontjába],
2.4. biológiai, biotechnológiai vízkezelés,
2.5. felszíni vízből közvetlenül történő ivóvíz előállítás.

II.  Az OTH-hoz benyújtandó engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi kérelem tartalmi követelményei
 1. Minden esetben be kell nyújtani az 1.1–1.9. pontokban felsoroltakat.

1.1.  Az anyag megnevezése, kémiai összetétele (szerkezete), fizikai, kémiai tulajdonságai (szín, szag, sűrűség stb.).
1.2. Az előállításához felhasznált anyagok jegyzéke (kémiai elnevezések).
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1.3. A gyártó cég neve, telephelye.
1.4. A termék előállításának technológiája, beleértve az esetleges utókezelést.
1.5. A gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás.
1.6. A  nemkívánatos, nem reagált monomerek és egyéb maradékok, szennyezőanyagok, melléktermékek 

kimutatására szolgáló analitikai módszerek leírása és határértékek (minőségi bizonyítvány).
1.7. A termék felhasználási területe (részletezve).
1.8. Az OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény.
1.9. Használati útmutató

 2. A  külön jogszabály hatálya alá nem tartozó, vízkezelésben használt vegyszer esetében az  1.1–1.9.  pontokban 
felsoroltakon kívül:
2.1. Az adagolható mennyisége – normál, maximális dózis.
2.2. Az adagolás módja és ennek ellenőrzése.
2.3. A termék ivóvízben lévő koncentrációja meghatározásának módszere.
2.4. Egy évnél nem régebbi biztonsági adatlap (CAS és EINCS számmal).
2.5. A keletkező hulladék elhelyezésének terve.

 3. Szerkezeti anyag, bevonat (rendszer) esetében az 1.1–1.9. pontokban felsoroltakon kívül:
3.1. Az anyag beépítési módjára vonatkozó leírás (utasítás).
3.2. Az anyag karbantartására, tisztítására, fertőtlenítésére vonatkozó utasítás.

 4. Vízkezelő eljárás esetében olyan leírás és adatok szükségesek, amelyek alapján a kezelés eredményessége, hatásai 
közegészségügyi és vízbiztonsági szempontból megítélhetők.

 5. A kérelemhez benyújtott dokumentumok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek lehetnek. Egyéb nyelvek esetén 
magyar fordítást és az eredeti szakmai anyag másolatát kell mellékelni.

 6. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.

III.  Az OTH-hoz benyújtandó felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményei
 1. A felülvizsgálatról szóló OKI által kiadott pozitív elbírálású szakvélemény.
 2. Gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről.
 3. Nyilatkozat a  termék változatlanságáról (különös tekintettel az  összetételére a  gyártás során felhasznált alap- és 

segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára).
 4. Igazolás, nyilatkozat arról, hogy a hatósági igazolásban foglalt feltételek teljesülnek.
 5. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.
 6. Használati útmutató

IV.  Szempontok a vízellátásban használni kívánt szerkezeti anyagok vizsgálatához
A vízkioldási vizsgálatok arra terjednek ki, hogy az  engedélyezni kért termékből milyen mértékben oldódnak ki 
anyagok, amelyek a  víz ízét, szagát, színét megváltoztatják, illetve szerves anyagok, amelyek mikroorganizmusok 
szaporodását, megtelepedését elősegítik, vagy esetleg toxikus anyagok, amelyek a víz felhasználását kockázatossá 
tehetik.
Vízellátás területén alkalmazni kívánt termékek esetében az  áztatást 23±2 °C-on végzik az  ISO 8795 és EN 852-1 
figyelembevételével.
A használati melegvíz és fürdővízellátás területén történő minősítés esetén az  alkalmazni kívánt legmagasabb 
hőmérsékleten történik az áztatás.
A csövek vizsgálatához egyik csővégen saját anyagával vagy semleges (pl. PTFE) anyaggal lezárt csövek kerülnek 
felhasználásra.
Egyéb anyagnál (korróziógátló bevonatrendszerek, beton adalékanyagok, tömítő anyagok stb.) olyan próbatestek 
kerülnek áztatásra, ahol a  próbatest teljes felületét borítja a  minősítésre váró termék. Az  áztatott felületet és 
az áztató tesztvíz mennyiségét a vizsgáló laboratórium határozza meg.
A vizsgálandó anyagokat a vizsgálat előtt az áztatási hőmérsékleten egynapi előáztatásnak vetik alá. Ezt az áztató 
tesztvizet elöntik, és utána a mintát, illetve a próbatesteket a vizsgálatok elvégzéséhez naponta cserélt tesztvízzel 
tovább áztatják.
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A kioldási vizsgálat során az  1., 2. és 6. napos áztató vizeket vizsgálják. Kedvezőtlen eredmény esetén az  áztatást 
folytatják, és a kritikus komponenseket a 7., 8. és 9. nap után is mérik.
A vizsgálat során kioldódó anyagok mennyiségét felületegységre átszámítva értékelik attól is függően, hogy milyen 
a felhasználás módja. Műanyagok esetén a kioldódó összes szerves széntartalmat (TOC) minden esetben mérni és 
értékelni kell. A minősítés szempontjait az OKI a honlapján közzéteszi.”

5. melléklet a 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményei 

A vízellátórendszer főbb elemein végigvezetve kell a szükséges adatokat, a lehetséges veszélyeket, a 
kockázatértékelés módját, a beavatkozási lehetőségeket, és az ellenőrző rendszert a vízbiztonsági tervben rögzíteni. 

 1. Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme
1.1. Rendszer leírása
1.2. Veszélyek azonosítása
1.3. Kockázatértékelés
1.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok
1.5. Értékelés, ellenőrző mérések 

 2 Vízkezelés
2.1. Rendszer leírása
2.2. Veszélyek azonosítása
2.3. Kockázat értékelése
2.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása
2.5. Értékelés, ellenőrző mérések 

 3. Elosztóhálózat
3.1. Rendszer leírása
3.2. Veszélyek azonosítása
3.3. Kockázatértékelés
3.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása
3.5. Értékelés, ellenőrző mérések 

 4. Fogyasztói pontok
4.1. A vízellátó rendszer leírása a felhasználási pontokon a fogyasztói csapig
4.2. Veszélyek azonosítása
4.3. Kockázatértékelés
4.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása
4.5. Értékelés, ellenőrző mérések

 5. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk 
csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások.”
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A Kormány 431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelete
az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének rendjéről

A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés f ) pontjában,
az 5.  § tekintetében a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. érintett álláshely: a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1.1. pontja szerinti álláshely,
2. mentesített álláshely: olyan érintett álláshely, amelyen a  Határozat 1.3.  pontja szerint továbbfoglalkoztatás, 

vagy a Határozat 1.7. pontja szerinti foglalkoztatás valósul meg,
3. megtakarítás: a  zárolt álláshelyen, a  zárolást megelőzően foglalkoztatott munkavállaló – a  munkaadókat 

terhelő járulékokkal, illetve a  szociális hozzájárulási adóval növelt – rendszeres személyi juttatásának 
a zárolással érintett hónapokra jutó összege,

4. rendszeres személyi juttatás: a  zárolt álláshelyen, a  zárolást megelőzően foglalkoztatott munkavállaló 
2013. január 1-je és a  jogviszony megszűnésének időpontja közötti teljes hónapok rendszeres személyi 
juttatásának átlaga,

5. zárolt álláshely: mentesített álláshelynek nem minősülő érintett álláshely.

2. §  A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10.  § (8)  bekezdése 
szerinti befizetési kötelezettséget a  központi költségvetési szerv 2013. december 10. napjáig, ezer forintra 
kerekítve, a  kincstár „A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű,  
10032000-01034286-00000000 számú számlájára teljesíti.

3. § (1) A  központi költségvetési szerv az  álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarításokról az  1.  melléklet 
kitöltéséhez szükséges adatokat – a  fejezetet irányító szerv által meghatározott formában – a 2013. január 1-jétől 
2013.  december 31-éig terjedő időszak utáni befizetések alapján, 2013. december 10-éig küldi meg a  fejezetet 
irányító szervnek.

 (2) A  fejezetet irányító szerv az  általa irányított költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek által 
teljesített adatszolgáltatást – az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő 10. munkanapig – az 1. melléklet 
szerinti adatlapon összesítve megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére.

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

5. § (1) A  költségvetési szerveknél és az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 
2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a) 
és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A központi költségvetés a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5.  § 
(1)  bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az  e  rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet 
(a továbbiakban: támogatás)]
„a) a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel a  központi, a  társadalombiztosítási, a  köztestületi, az  országos nemzetiségi 
önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei, a helyi nemzetiségi önkormányzatok az általuk fenntartott iskolák 
tekintetében (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv),
b) a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok az általuk fenntartott óvodák tekintetében, valamint 
a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), valamint”
[részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.]

 (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  országos nemzetiségi önkormányzatot és az  iskolafenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető 
támogatásról a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szolgáltat adatot.”
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 (3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az  országos nemzetiségi önkormányzat, illetve 
az  iskolafenntartó helyi nemzetiségi önkormányzat és a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium támogatási szerződést köt az  országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési 
szerveinél, illetve a  helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolában foglalkoztatottakat megillető 
kompenzáció biztosításáról.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelethez

Fejezet száma, 
megnevezése:

Kitöltő neve, 
telefonszáma:

(főben és ezer forintban)

a Határozat 1.3. pontja 
szerint tovább-

foglalkoztatottak 
száma (fő)

a Határozat 1.7. pontja 
szerint betöltött 

álláshelyek száma (fő)

a ténylegesen zárolt 
álláshelyek száma

1 2 3 4 5 6=3-(4+5) 7 8

FEJEZETI ADATSZOLGÁLTATÁS
az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat által elrendelt álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetéséről

aláírás

ebből A zárolt álláshelyeken 
keletkezett megtakarítás 

összege 2013. december 31-
ig (ezer Ft)

(egyenlő a központi 
költségvetés javára befizetett 

összeggel)

Az álláshelyek zárolása 
következtében a 

megtakarítással érintett 
hónapok száma 2013. 

december 31-ig (darab)

Cím/alcím 
száma Cím/alcím megnevezése

Az 1700/2012. (XII. 29.) 
Korm. határozat 

(Határozat) 1.1. pontjával 
érintett álláshelyek száma

(fő)

Összesen:

Dátum: 
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelete
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló  
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) 
NMHH rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a  „harminc” szövegrész helyébe „húsz” szöveg, a  6.  § (2)  bekezdésében 
a  „tizenkettedik” szövegrész helyébe „nyolcadik” szöveg, a  21.  § (7c)  bekezdésében a  „45” szövegrész helyébe 
„negyvenöt” szöveg, a  21.  § (7d)  bekezdésében a  „45.” szövegrész helyébe „negyvenötödik” szöveg, a  25.  § 
(2)  bekezdésében a  „60. és 150.” szövegrész helyébe „negyvenötödik és százötvenedik” szöveg és a  27.  § 
(11) bekezdésében a „60. és 150.” szövegrész helyébe „negyvenötödik és százötvenedik” szöveg lép.

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

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés p)  pontjában és a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (4)  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. § b) és d) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) 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, valamint a  2. és a  3.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés 
p)  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  4.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 232.  § (2)  bekezdésében 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  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  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 6. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont 
ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) 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  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím, valamint a  7. és a  8.  melléklet tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) 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 – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § q)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. és a  10. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (4)  bekezdés 
g)  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 11. alcím és a  9.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § 
(3) 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.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– az egyes miniszterek, 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 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) 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 13. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 604.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm.  rendelet 41.  § d) és h)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § n)  pontjában 
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meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím és a  10.  melléklet tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (4)  bekezdés i)  pontjában, 
valamint az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (10)  bekezdésében 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  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 következőket rendelem el:

1. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 
49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 
NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A meddőség kezelése körébe tartozik
az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül)
„cb) az  ivarsejt adományozásával vagy saját célra lefagyasztott ivarsejt felhasználásával történő testen kívüli 
megtermékenyítés és embrióbeültetés (R. 1. számú melléklet 2. pont),”

2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre,  
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 
szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvénynek a  szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes 
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: Szvr.) 16/B. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az illetékes hatóságok biztosítják az e rendeletben foglaltaknak megfelelően az adományozástól az átültetésig 
vagy ártalmatlanításig terjedő lánc minden szakaszára kiterjedő minőségi és biztonsági rendszer betartását. 
Ennek érdekében ajánlást dolgozhatnak ki az  adományozástól az  átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő lánc 
valamennyi szakaszában részt vevő egészségügyi szolgáltatók számára, amelybe beletartozhat az átültetést követő 
állapotra vonatkozó, az átültetett szervek minőségének és biztonságának értékelését szolgáló releváns információ 
összegyűjtéséhez nyújtott ajánlás is. Az ajánlás alapján a folyamatban részt vevő egészségügyi szolgáltatók műveleti 
előírásokat dolgozhatnak ki.”

3. §  Az Szvr. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint 
az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

4. §  Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és 
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet (a továbbiakban: Err.) 1., 2., 4., 5. és 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Az Err. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló  
29/2000. (X. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: KatR.) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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7. §  Hatályát veszti a KatR. 3. számú melléklet
a) V. pontjában az „azok tárolásának helyét,” szövegrész, és
b) VI. pontjában az „– a telepítendő szükségkórház felszerelésének, berendezéseinek tárolási helyét,” szövegrész.

5. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 
érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló  
18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

8. §  A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a  szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet 9.  § 
(3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában fokozott fertőződési veszélynek kitett személyeknek tekintendők különösen]
„e) a kötelező szűrővizsgálat elvégzését indokolttá nem tevő bűncselekmény elkövetése miatt büntetés-végrehajtási 
intézetben, illetve rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, illetve szabadságvesztés vagy elzárás 
büntetésüket, szabálysértési elzárásukat, valamint javítóintézeti nevelésüket töltő személyek,
f ) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti őrzött szálláson 
elhelyezett személyek.”

6. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

9. §  A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Csr.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást – a  2.  melléklet szerinti 
rendben – gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy 
szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.
(3) A  (2)  bekezdés alapján igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a  továbbiakban: OTH) a  honlapján 
tájékoztatás céljából közzéteszi.”

10. §  A Csr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  3.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az  igénylő az  igazolás kiállítását 
követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az OTH-nál.
(2) A szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást az igényelbíráló szerv is kezdeményezheti.
(3) Az  OTH az  (1) vagy a  (2)  bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a  szakmailag 
illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.
(4) A  (3)  bekezdés alapján felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos az  egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a  minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben 
foglaltak szerinti díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.
(5) A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.”

11. § (1) A Csr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) A Csr. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

12. §  A Csr.
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „a feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvoshoz” 

szövegrész helyébe az „az OTH-hoz” szöveg,
b) 3.  melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében az  „Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi 

gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a  továbbiakban: 
szakorvos) adja ki.” szövegrész helyébe az  „Az igazolást gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi 
gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a  továbbiakban: szakorvos) 
adja ki.” szöveg,

c) 3.  melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében a  „Felülvizsgálati kérelem esetén az  igazolást a  feladat elvégzésére 
kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvosnak kell bemutatni.” szövegrész helyébe a „Felülvizsgálati 
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kérelem esetén az  igazolást az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalához – a felülvizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg – be kell nyújtani.” szöveg,

d) 3.  melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” részében az  „az igénylő az  igazolás kiadását követő 15 napon belül kérheti 
a  szakvélemény felülvizsgálatát a  feladat elvégzésére kijelölt, szakmailag illetékes szakfelügyelő 
főorvostól” szövegrész helyébe az „az igénylő az  igazolás kiadását követő 15 napon belül kezdeményezheti 
a  szakvélemény felülvizsgálatát az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalánál” szöveg

lép.

7. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló  
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása

13. §  A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.  7.) ESZCSM–FVM–
KvVM együttes rendelet 8. számú melléklet „6. Az irtószerek felhasználása” rész 22. pont d) alpontjában a „települési 
(fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat 
jegyzőjének, valamint a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi 
főjegyzőnek” szöveg lép.

8. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 
10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

14. §  A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: Rkr.)
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: 

Btk.) 138/A.  §-ának c)  pontjában meghatározott jelentős kár összegét” szövegrész helyébe a  „Büntető 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár összegét”,

b) 2.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „Btk. 138/A.  §-ának c)  pontjában meghatározott” szövegrész helyébe 
a „Btk. szerinti”

szöveg lép.

15. § (1) Az Rkr. 2. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (2) Az Rkr. 3. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

16. §  Hatályát veszti
a) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „(Btk. 261. §)”,
b) az Rkr. 2. § (1) bekezdés d) pont dh) alpontjában a „(Btk. 271. §)”
szövegrész.

9. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 
szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

17. §  A várólista-sorrend kialakításának és az  eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. 
(XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Transzplantáció esetén az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációt a  beavatkozást követő 3 napon belül 
a transzplantációt végző egészségügyi szolgáltató megküldi az állami vérellátó szolgálatnak.”

18. §  A Vr. 4. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  transzplantációs várólistán lévő betegekre – a  csontvelő transzplantációra vonatkozó várólistán szereplő 
betegek kivételével – az  állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodás szerinti allokációs szabályok 
érvényesülnek.”
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10. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló  
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) 
EüM rendelet 3. §-a.

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

20. §  A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 
GyseR.) 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

12. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosítása

21. § (1) A  határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM 
rendelet (a továbbiakban: Htr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatásról szóló döntést az  Értékelő Bizottság a  kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül hozza 
meg. Ha az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelő Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 10 napon 
belül hiánypótlásra szólítja fel a  kérelmezőt, azzal, hogy a  hiánypótlás ideje az  eljárási határidőbe nem számít be. 
Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem pótolja a hiányosságot, az Értékelő 
Bizottság elutasítja a kérelmet.”

 (2) A Htr. 3. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Értékelő Bizottság a döntésről tájékoztatást küld:)
„d) a támogatott ellátást végző egészségügyi szolgáltatónak.”

22. §  A Htr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az  ellátás után az  (1) és az  (1a)  bekezdésben foglaltak szerinti 
jelentés alapján a  3.  § (1)  bekezdése szerint előzetesen engedélyezett, illetve a  3.  § (4a)–(4d)  bekezdése szerint 
utólagosan jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb
a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a  továbbiakban: NM rendelet) szerinti homogén 
betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az  aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori 
forintértéke alapján számított összeg 100%-a,
b) a  járóbeteg-szakellátás tekintetében az  NM rendelet szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási 
tevékenység)  pontszáma és a  járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján 
számított összeg 100%-a,
c) az  a) és a  b)  pont alá nem tartozó – e  rendelet alapján támogatható – nagy értékű, országosan nem elterjedt 
műtéti eljárások, beavatkozások esetében az NM rendelet 8. számú mellékletében megállapított díjtétel 100%-a,
d) az  a)–c)  pont alá nem tartozó – e  rendelet alapján támogatható – az  NM rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok esetében – az a)–c) pont 
alapján igénybevett támogatáson túl – ellátási esetenként 4 millió forint
lehet, azzal, hogy az  ellátáshoz nyújtott a)–d)  pont szerinti támogatás ellátási esetenként együttesen nem 
haladhatja meg az  e  rendelet szerinti támogatások biztosítására a  központi költségvetésben rendelkezésre álló 
összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét.”
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13. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 
módosítása

23. § (1) A  kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet (a  továbbiakban: Kfr.) 2.  §-a 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  az  érintett személy, akinél a  kábítószer-függőséget az  előzetes állapotfelmérést végző intézmény 
megállapította, csak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen vehet részt.”

 (2) A Kfr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett személy kábítószer-függőségét a büntetőeljárás során vizsgálták, és azt igazságügyi orvosszakértő 
megállapította, a  vélemény kiadásától számított hat hónapon belül a  szolgáltatás előzetes állapotfelmérés nélkül 
megkezdhető. Ha a hat hónapos időtartam alatt a szolgáltatás nem kezdődik meg, az érintett személynek előzetes 
állapotfelmérésen kell részt vennie. Ha a  büntetőeljárás során készült igazságügyi orvosszakértői vélemény, 
és ennek eredményétől az  előzetes állapotfelmérés eltér, erről az  előzetes állapotfelmérést végző intézmény 
tájékoztatja a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészt, illetve nyomozó hatóságot. Az  igazságügyi orvosszakértői 
vélemény és az  előzetes állapotfelmérés eltérése esetén az  előzetes állapotfelmérés eredményét kell irányadónak 
tekinteni.”

24. §  A Kfr.
a) 1.  §-ában az  „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) 283.  § 

(1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 
(a továbbiakban: Btk.) 180. § (1) bekezdésében, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 283. § (1) bekezdésében” szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdésében az  „addiktológus szakorvosa vagy klinikai szakpszichológusa” szövegrész 
helyébe az  „addiktológus szakorvosa, klinikai szakpszichológusa vagy – kompetenciájába tartozóan – 
gyermekpszichiáter szakorvosa” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében
ca) a  „266.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „266.  § (6)  bekezdése, illetve a  Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény (a továbbiakban: 
2012. évi CCXXIII. törvény) 22. § (2) bekezdése” szöveg,

cb) a  „222.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „222.  § (2)  bekezdése, illetve a  2012.  évi 
CCXXIII. törvény 20. §-a” szöveg,

d) 3.  § (2)  bekezdésében a „283.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „180.  § (1)  bekezdésében, illetve 
az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében” szöveg,

e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában
ea) a  „282–282/C.  §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szövegrész helyébe 

a  „178–179.  §-ában meghatározott kábítószer birtoklása, illetve az  1978.  évi IV.  törvény 
282–282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szöveg,

eb) a  „283.  § (1)  bekezdésére” szövegrész helyébe a  „180.  § (1)  bekezdésére, illetve az  1978.  évi 
IV. törvény 283. § (1) bekezdésére” szöveg,

f ) 5.  § (3)  bekezdésében, valamint 8.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében a „283.  § (1)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe a „180. § (1) bekezdésében, illetve az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében” szöveg,

g) 1. mellékletében
ga) az „a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (Btk.) 282–282/C.  §-ában meghatározott 

visszaélés kábítószerrel” szövegrész helyébe az  „a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) 178–179.  §-ában meghatározott kábítószer birtoklása, illetve 
a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: 1978.  évi IV.  törvény) 
282–282/C. §-ában meghatározott visszaélés kábítószerrel” szöveg,

gb) a  „283.  § (1)  bekezdésére” szövegrész helyébe a  „180.  § (1)  bekezdésére, illetve az  1978.  évi 
IV. törvény 283. § (1) bekezdésére” szöveg

lép.
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14. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

25. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: Igszr.) a  következő 4.  §-sal 
egészül ki:
„4. § Ez a rendelet
a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,
b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.”

26. §  Az Igszr. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

27. §  Hatályát veszti az Igszr. 1. mellékletében foglalt táblázat III. pont III.8.2. alpontja.

15. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, a 7. §, a 15. §, a 25–27. §, valamint az 1., a 4., a 7., a 8. és a 10. melléklet az e rendelet kihirdetését 

követő 31. napon lép hatályba.
 (3) Az 5. § és a 3. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

29. § (1) Ez  a  rendelet az  átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról 
szóló 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet
a) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 7. cikk (8) bekezdésének,
b) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 8. cikk (8) bekezdésének,
c) a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

 1. Az  Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Csontvelő (ideértendő az  összes haemopoetikus őssejtvételi forma)” alcím 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet,”

 2. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Szaruhártya” alcím e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet,”

 3. Az Szvr. 6. számú melléklet A) rész „Szaruhártya” alcíme a következő g) ponttal egészül ki:
„g) Péterfy Sándor utcai Kórház, Budapest.”

 4. Az  Szvr. 6. számú melléklet B) rész „Csontvelő (ideértendő az  összes haemopoetikus őssejtvételi forma)” alcím 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet,”
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2. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

 1. Az Err. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott ivarsejtekkel
2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal
2.2. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott női ivarsejttel”

 2. Az Err. 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki:
,,8.4. In vitro fertilizáció felolvasztott női ivarsejt megtermékenyítésével létrehozott embrióval”

 3. Az Err. 2. számú melléklet 2. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. In vitro fertilizáció és embriótranszfer adományozott vagy saját célra lefagyasztott ivarsejtekkel”

 4. Az Err. 2. számú melléklet 2.1. alpontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Adományozott vagy saját célra lefagyasztott spermiummal”

 5. Az Err. 2. számú melléklet 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Adományozott vagy a  4. számú melléklet „A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának javallatai” alcím 1.  pontja 
szerinti indikációk alapján saját célra lefagyasztott női ivarsejttel
2.2.1. Adományozott női ivarsejttel:
– a  petefészekműködés hiánya (korai petefészek kimerülés, rezisztens petefészek tünetegyüttes, kemo- vagy 
sugárterápia) következtében kialakult korai menopauza,
– a petefészek szerzett hiánya,
– gonaddiszgenezis,
– súlyos örökletes megbetegedés átvitelének lehetősége,
– többszöri sikertelen IVF-ET vagy ICSI kezelés,
– előrehaladott életkor,
2.2.2. Saját célra lefagyasztott női ivarsejttel:
– daganatos betegség gonadotoxikus kezelését követően,
– elektív oophorectomia végrehajtását követően,
– veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott személynél, ha az  ebből 
eredő sérülés, egészségromlás a termékenységet károsította.”

 6. Az Err. 2. számú melléklet 8. pontja a következő 8.4. alponttal egészül ki:
,,8.4. Megtermékenyítés és embriótranszfer fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztását követően – korábbi kezelési 
ciklusból fagyasztva tárolt női ivarsejt felolvasztása, megtermékenyítése és az  így létrejött embrió (embriók) 
visszaültetése a teljes kezelt ciklus megismétlése nélkül.”

 7. Az Err. 4. számú melléklete az „Az ivarsejtek és embriók fagyasztva tárolásának javallatai” alcím 2. pontját követően 
a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A női ivarsejtek fagyasztva tárolásának javallatai
1. Saját célra történő női ivarsejt fagyasztás
1.1. daganatos betegség gonadotoxikus kezelését megelőzően,
1.2. genetikai mutáció hordozók esetében (így például a BRCA 1 és 2 esetében), amelyek mellett fiatal korban igen 
magas a petefészek vagy emlő carcinoma rizikója és ezért elektív oophorectomia tervezett fiatalabb korban,
1.3. súlyos endometriosis esetén, ahol fennáll a petefészek eltávolításának veszélye,
1.4. veszélyes, fokozottan veszélyes vagy egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott személynél, ha 
a munkavégzésből eredő kockázatok a termékenységét veszélyeztethetik,
1.5. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a kérelmező párok etikai okból a leszívottnál kisebb számú női ivarsejt 
megtermékenyítését kérik,
1.6. IVF-ICSI kezelések azon eseteiben, amikor a  beavatkozások során a  leszívott petesejtek számánál kevesebb 
számú spermium áll rendelkezésre.
2. Adományozás céljára történő női ivarsejt fagyasztás: a donor női ivarsejt felhasználásának javallatai szerint.”

 8. Az Err. 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Tárgyi feltételek:
2.1. Az  IVF-ET laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás során az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban foglaltakon kívül az  alábbi műszerezettségi 
feltételeket kell biztosítani:
– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak hímivarsejtek fagyasztva 
tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés),
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– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet),
– a fagyasztáshoz szükséges oldatok,
– műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására (különböző színekben),
– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök,
– folyamatos folyékony nitrogén ellátás.
2.2. Ivarsejt vitrifikáció esetén:
– számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak hímivarsejtek fagyasztva 
tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés),
– cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (–150 oC alatti hőmérséklet),
– műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop stb.),
– a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök,
– műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására,
– vitrifikációs oldatok.”

 9. Az Err. 6. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Női ivarsejt nem tárolható, ha szakorvosi javaslat alapján a leszívás eredménnyel nem járna.”

3. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

Az Err. 5. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Személyi feltételek:
A fagyasztva tárolást biológus vagy orvos végzettségű személy, vagy ezek valamelyikének felügyeletével olyan 
biológus asszisztens végezheti, aki
a) legalább egy év gyakorlatot szerzett meddőségi intézetben vagy sejt/szövet fagyasztással foglalkozó intézetben 
az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában, vagy
b) igazolja, hogy ivarsejt fagyasztással kapcsolatban speciális, akkreditált tanfolyamon vett részt.
A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység végzéséért az IVF labor vezetője a közvetlen felelős.”

4. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 29/2000. (X. 30.) EüM rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által készítendő katasztrófaterv résztervei

A B C D E

1. Elkészítendő terv

Kórház, 

szakkórház, 

országos intézet, 

klinika, krónikus 

kórház

Szanatórium

Rendelőintézeti 

szakrendelő, 

nappali kórház

Ápolási intézet

2. I. Riasztási, berendelési terv X X X X

3. II. Kitelepítési terv X X X X

4. III. Kimenekítési terv X X X X

5. IV. Elzárkózási terv X X X X

6. V. Orvosi segélyhely telepítési terv X* – X* –

7. VI. Szükségkórház telepítési terv X* – – –

8. VII. Többletfeladatok ellátásának terve X – – –
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9. VIII. Az ellátás fenntartásának terve X X – –

10.
IX. Egészségügyi és egyéb anyag 
biztosítási terv

X – X X

11. X. Szállítási terv X X X X

12. XI. Élelmezési terv X X – X

13. XII. Kommunikációs terv X X X X
* Csak a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatók készítik.”

5. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

 1. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

4. Vér és a vérképző szervek 

betegsége
E

Haemolyticus anaemiák közül D55.0- D58.9 Enzim rendellenességek okozta anaemia,

Thalassaemia,

Sarlósejtes rendellenességek,

Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák

Aplasticus és egyéb anaemiák 

közül

D61.0-61.9

D64.0

Egyéb aplasticus anaemiák,

Örökletes sideroblastos anaemia

Véralvadási defektusok, 

purpura és egyéb vérzéses 

állapotok közül

D66- D68.9 Örökletes VIII-as faktor hiány,

IX-es faktor örökletes zavarai,

Egyéb alvadási zavarok 

D69.1 Vérlemezkék minőségi rendellenességei

D69.3 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, ha súlyos, gyakori és kifejezett 

vérzéses epizódokkal és/vagy a kezelés súlyos mellékhatásaival terhelt, 

emiatt rendszeres és gyakori szakorvosi ellátást igénylő, életvitelükben 

korlátozott, megromlott életminőséget okozó krónikus betegség áll fenn, 

a fennállása, a tünetek első jelentkezése óta eltelt több, mint 6 hónap

”
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 2. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

7. Emésztőrendszer betegségei 

közül: 

A

K21.0-K21.9 Gastro-oesophageális reflux, ha intraoesophagealis pH-méréssel és/vagy 

endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb 

gyógyszeres kezelést igényel

K22.0 Achalasia

Nem fertőzéses vékony- és 

vastagbélgyulladás 

K50.0-K50.9 Crohn-betegség

K51.0-K51.9 Colitis ulcerosa

Emésztőrendszer egyéb 

betegségei közül

K90.0-K90.8 Intestinalis malabsorptiok

Beavatkozások utáni emésztő-

rendszeri rendellenességek

K91.1 Gyomorműtét utáni szindrómák

K91.2 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K91.8 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K91.9 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

Ha az ételallergia 2 éves koron 

túli fennállását eliminációt 

követő terheléssel is igazolták, 

és az allergia alapvető 

élelmiszerre (tejre, tojásra vagy 

búzára) vonatkozik, valamint 

többszörös allergia esetén, ami 

a következőket is érinti: szója, 

olajos magvak 

K52.2 Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis

Egyéb súlyos 

gasztroenterológiai betegségek 

közül

A végleges (esetleg műtéti) 

megoldásig, amelyek 

gyógyulása egy éven belül nem 

várható, illetve mindaddig, amíg 

a gyermek gondozása különös 

terhet okoz

Z94.0 Májátültetésen átesett gyermek

K73.0-K73.9 Idült májgyulladás

K72.1 Idült májelégtelenség

”
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 3. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

14. Neurológiai kórképek H

A központi idegrendszer 

demyelinisatiós betegségei 

közül:

akinek pszichomotoros 

fejlettsége nem éri el 

az életkori átlagát és 

ez komplex vizsgálattal igazolt

G36.0-G36.9 Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio

Gyermekközösségben 

elhelyezhető, de gyakori 

epilepsziás rohamok, 

magatartási zavar miatt 

gyakran hosszabb otthoni 

megfigyelést, pihenést igénylő 

epilepsziás betegek, akik 

felügyelete, ápolása miatt 

a családtagok kénytelenek 

a munkájuktól távol maradni

G40.0-G40.9 Epilepsia

Epizodikus és paroxysmális 

rendellenességek közül:

akinek pszichomotoros 

fejlettsége nem éri el 

az életkori átlagát és 

ez komplex vizsgálattal igazolt

G45.0-G45.9 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokon szindrómák

G46.0-G46.8 Agyi érszindrómák cerebrovasculáris betegségekben

Polyneuropathiák és 

a perifériás idegrendszer egyéb 

rendellenességei közül:

akinek pszichomotoros 

fejlettsége nem éri el 

az életkori átlagát és 

ez komplex vizsgálattal igazolt

G60.0-G64 Örökletes és idiopathiás idegbántalom, Gyulladásos polyneuropathia, Egyéb 

polyneuropathiák, Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben, 

A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 

Az idegrendszer egyéb 

rendellenességei közül:

akinek pszichomotoros 

fejlettsége nem éri el 

az életkori átlagát és 

ez komplex vizsgálattal igazolt

G91.0-G91.9 Vízfejűség (hydrocephalus)

Az agy- és arckoponya 

csontjainak egyéb veleszületett 

rendellenességei

Q75.0-75.9 Műtétet igénylő craniostenosisok

Fejlődésneurológiai kórképek 

esetén a

**-gal jelölt esetekben 

a diagnózis felállításától 

számított 1 évig

U9930 Infantilis spinalis laesio**

U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**

U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**

U9980 Laesio cerebri progressiva**

Beszédzavarok közül R47.0 Traumás eredetű aphasia

”
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 4. A Csr. 1. számú melléklet II. Részében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

15. Neonatológiai kórképek Q

P07 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül

A perifériás idegrendszer 

súlyos bénulással járó, 

legalább egy éves intenzív 

kezelést igénylő szülési 

sérülései

P14.0 Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt

P14.1 Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt

Egyéb újszülöttkori krónikus 

tüdőbetegségek

A *-gal jelölt esetekben 

az alábbi feltételek fennállása 

esetén állapítható meg:

Ha a beteg 5 éves elmúlt és 

képes spirometriát végezni, 

akkor tartósan 80% alatti FVC 

és/vagy FEV1

5 éves kor alatt vagy ha 

nem képes a spirometria 

vizsgálatban történő 

együttműködésre, akkor 

az alábbi klinikai tünetekben 

megnyilvánuló légzészavar:

krónikus tachypnoe, krónikus 

csökkent terhelhetőség, 

visszatérő apnoék, oxigén 

és/vagy szisztémás szteroid 

adását igénylő exacerbáció

P27.0 Wilson-Mikity szindróma*

P27.1 Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*

P27.8 Congenitális tüdőfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*

P27.9 Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség k.m.n.*

”

6. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot megállapító igazolás 
kiadására jogosult szakorvos

A B

1. A) Anyagcsere, endokrin és gasztroenterológiai betegségek Endokrinológus szakorvos Gyermek gasztroenterológus 
szakorvos
Gyermekpulmonológus szakorvos
Gyermekneurológus szakorvos (ha a betegnek 
neurológiai tünetei is vannak), csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos allergológiai és klinikai 
immunológiai ráépített szakképesítéssel táplálék allergia 
esetén

2. B) Kardiológiai betegségek Csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos

3. C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos

4. D) Immunpathológiai kórképek Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos allergológiai 
és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel, 
reumatológus, infektológus, nephrológus szakorvos, 
gyermekneurológus Dermatopolymyositis esetén
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5. E) Haematológiai kórképek Haematológus szakorvos

6. F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermek leukémia és tumor ellátóhelyek csecsemő- és 
gyermekgyógyász, haematológus, klinikai onkológus, 
gyermek haemato-onkológus szakorvosa

7. G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológus szakorvos, gyermekgyógyász 
szakvizsgával rendelkező allergológiai és klinikai 
immunológiai szakorvos Asztma bronchiale esetén

8. H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológus szakorvos

9. I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász szakorvos, gyermekneurológus 
neurofibromatosis és egyéb phacomatosis, valamint 
Sturge-Weber szindróma esetén

10. J) Fejlődési rendellenességek Érintett szakorvosok

11. K) Érzékszervi fogyatékosságok Gyermekszemész szakorvos, csecsemő és gyermek 
fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos

12. L) Mozgásszervi fogyatékosságok Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, 
mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, 
gyermekneurológus szakorvos

13. M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai

14. N) Pervazív fejlődési zavarok Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, 
gyermekneurológus szakorvos Rett szindróma esetén

15. O) Pszichiátriai betegségek Gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos

16. P) Többszörös és összetett betegségek Érintett szakorvosok

17. Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus, gyermekpulmonológus szakorvos, 
gyermekneurológus szakorvos

”

7. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

JELENTÉS TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó)

Bejelentő: OMSZ .............................. megyei mentőszervezet
Az esemény helye:  ................................................................................................................................................................................................
Az esemény leírása:  ..............................................................................................................................................................................................

A bejelentés vételének időpontja: ............. év ..... hó ..... nap ...... óra ..... perc
A kárhely felszámolásának megkezdése: ...... év ...... hó ..... nap ...... óra ...... perc
A kivonult OMSZ mentőegységek száma:
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........
A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma:
helikopter: ....... rohamkocsi: ........... esetkocsi: ............ betegszállító gépkocsi: .........

felnőtt (fő) gyermek (fő)

Sérültek száma összesen:

Életveszélyes:

Súlyos:

Könnyű:

Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben
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A sérültek elhelyezése:

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

fő kórházban

Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........ fő

Laikus elsősegélynyújtás történt-e: ............
A kárhely felszámolásának befejezése: ........ év ..... hó ..... nap ....... óra ...... perc
A jelentés időpontja: .......... év ...... hó ...... nap ..... óra

  OMSZ főigazgató/szolgálatvezető főorvos”

8. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális megoszlása

Dátum

Terület 

(megye)
Vérkészítmény típus Állapot

0

RhD 

pozitív

0

RhD 

negatív

A

RhD 

pozitív

A

RhD 

negatív

B

RhD 

pozitív

B

RhD 

negatív

AB

RhD 

pozitív

AB

RhD 

negatív

 

Vörösvérsejt 

koncentrátum

Transzfúzióra kiadható                

Nem felszabadított                

Trombocita 

koncentrátum

Transzfúzióra kiadható                

Nem felszabadított                

Friss fagyasztott plazma
Transzfúzióra kiadható                

Nem felszabadított                

 Dátum: Aláírás:”
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9. melléklet a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelethez

A GyseR. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 685. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód Megnevezés
Rendelés 

jogcíme
Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések 

az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó 

követelmény (amennyiben 

munkahelyi követelmény nem kerül 

meghatározásra, a szakképesítési 

követelményeknek megfelelő orvos 

rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési 

követelmény

Támogatás 

mértéke

Kihordási idő 

(hónap)

Kihordási 

időre 

maximálisan 

rendelhető 

mennyiség

Mennyiség-

egység]

„

685 06 24 48 Ideiglenes 

protézisek 

a járástanítás korai 

lehetővé tétele 

céljából

1. Szövődménymentes esetben 

az ideiglenes protézisellátást 

(méretvételt) az amputációt 

követően a 10. és 14. nap között 

el kell indítani. Később induló 

protetizálás esetén a késedelem okát 

a betegdokumentációban fel kell 

tüntetni.

2. Ha ideiglenes protézis rendelésére 

kerül sor, a beteg számára végleges 

protézis legkorábban az ideiglenes 

protézis rendelését követő 3 hónap 

elteltével lehetséges. 3. A 2. és 3. 

aktivitási szintű betegnek rendelt 

csővázas protézis rendelését 

megelőzően ideiglenes protézis 

rendelése és legalább 3 hónapos 

használata kötelező. 

”



82002 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

10. melléklet a 68/2013 (XI. 15.) EMMI rendelethez

Az Igszr. 1.  mellékletében foglalt táblázat V.  pont V.1.  alpontjában az „A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és 
behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikke szerinti kiviteli bejelentés” 
szövegrész helyébe az „A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti kiviteli bejelentés és hozzájárulás iránti kérelem” szöveg lép.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelete
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

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346.  § a), b) és d)  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:

I. FEjEZET
ÁlTAlÁNOS RENDElKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

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

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1) A  választási informatikai rendszer (a  továbbiakban: informatikai rendszer) e  rendelet vonatkozásában 
a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a  továbbiakban: Ve.) meghatározott választási feladatok 
végrehajtásában részt vevő és azokat kiszolgáló szervezetek által működtetett informatikai infrastruktúra és 
alkalmazói rendszerelemek összessége.

 (2) A  választási informatikai infrastruktúra elemei lehetnek különösen: az  anyakönyvi szolgáltató rendszer, a  fővárosi 
és megyei kormányhivatalok és járási hivatalaik, kiemelten az  okmányirodák, a  helyi önkormányzatok és 
a külképviseletek informatikai eszközei, valamint a választási célú dedikált informatikai eszközök.

 (3) A  választási alkalmazói rendszerek elemei lehetnek különösen: a  névjegyzékek vezetését, az  ajánlás-ellenőrzést, 
jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartását, a  szavazatösszesítést, az  eredménymegállapítást, a  logisztikai 
lebonyolítást támogató alkalmazói szoftverrendszerek.

3. § (1) Az  országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a  továbbiakban: OEVI), valamint azok a  helyi választási 
irodák (a  továbbiakban: HVI), amelyek illetékessége több mint öt szavazókörre terjed ki, az  informatikai rendszert 
az okmányhálózat infrastrukturális hátterének igénybevételével érik el.

 (2) Azok a  HVI-k, amelyek illetékessége legfeljebb öt szavazókörre terjed ki, az  informatikai rendszert az  anyakönyvi 
szolgáltató rendszer infrastrukturális hátterének igénybevételével érhetik el. Közös önkormányzati hivatalt 
működtető települések esetében – a  területi választási iroda (a  továbbiakban: TVI) vezetőjének javaslatára – 
a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elnöke a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti 
az adatfeldolgozási feladatok elvégzését.

 (3) Indokolt esetben – a  TVI vezetőjének javaslatára – az  NVI elnöke az  ötnél több szavazókörrel rendelkező HVI 
esetében is engedélyezheti az anyakönyvi szolgáltató rendszer, illetve az ötnél kevesebb szavazókörrel rendelkező 
HVI esetében is engedélyezheti az okmányhálózat használatát.
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4. § (1) Az informatikai rendszert kell használni
a) a szavazóköri névjegyzék, a  külképviseleti névjegyzék, valamint a  mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóhelyiségbe kerülő példányának elkészítéséhez,
b) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,
c) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
d) az értesítők elkészítéséhez,
e) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
f ) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak nyilvántartásához,
g) az ajánlóívek elkészítéséhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
h) a jelölt fényképének, nemzetiségi nevének, a  jelölő szervezet jelképének, valamint nemzetiségi nevének 

kezeléséhez,
i) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
j) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok átvételével, elosztásával összefüggő 

logisztikai feladatok ellátásához,
k) a szavazóhelyiségekbe kerülő szavazóköri névjegyzékek, valamint a  mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékeinek kinyomtatásáról és hitelesítésének megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,
l) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,
m) a választási visszaélések valószínűségét jelző rendszer működtetéséhez,
n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,
o) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
p) a választási eredmény megállapításának támogatásához.

 (2) Az országgyűlési képviselők választásán az (1) bekezdésben foglaltakon túl az informatikai rendszert kell használni
a) a levélben szavazók névjegyzékének összeállításához és továbbvezetéséhez,
b) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

5. §  Az NVI a  hatáskörébe tartozó szavazatszámlálást megelőzően a  beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás 
igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

4. A választási eredmény országosan összesített adatai

6. §  A választási eredmény országosan összesített adatai az országgyűlési képviselők választásán:
a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a  levélben szavazók névjegyzékében, a külképviseleti 

névjegyzékben lévő választópolgárok száma,
b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,
c) a szavazókörökben és a  külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma, a  levélben 

szavazó választópolgárok száma,
d) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott szavazatok száma,
e) a határidőben beérkezett szavazási iratok száma,
f ) a szavazókörökben és a  külképviseleteken leadott érvényes szavazatok és az  érvénytelen szavazólapok 

száma,
g) a határidőben beérkezett szavazási iratok közül az érvényes és az érvénytelen szavazási iratok száma,
h) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,
i) a megszerzett mandátumok száma listánként,
j) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve.

7. §  A választási eredmény országosan összesített adatai az Európai Parlament tagjainak választásán:
a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma,
b) a választópolgárok száma összesen,
c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,
d) a szavazókörökben és a külképviseleteken leadott szavazatok száma,
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e) a szavazókörökben és a  külképviseleteken leadott érvényes szavazatok és az  érvénytelen szavazólapok 
száma,

f ) az érvényes szavazatok száma összesen, továbbá listánként,
g) a megszerzett mandátumok száma listánként,
h) a mandátumot szerzett jelöltek neve.

II. FEjEZET
HElyI VÁlASZTÁSI IRODA

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

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI a névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatáskörében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) továbbítja a  szavazatszámláló bizottság (a  továbbiakban: SZSZB) részére a  névjegyzék lezárását követően 

beérkező mozgóurna iránti igényeket,
b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét.

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,
b) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
c) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ca) az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjainak, 
valamint a HVI vezetőjének nevét,

cb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,
d) megszervezi a mozgóurnás szavazást,
e) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,
f ) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a  központi nyomtatványok átvételéről, az  ezekkel 

kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,
g) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, 

elhelyezi bennük a  napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához szükséges jelszót 
tartalmazó lezárt borítékokat, és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

h) felvezeti a jegyzőkönyvekre a szavazóköri azonosítót és a szavazókörök egyéb azonosító adatait,
i) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,
j) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy 

helyettese részére a  szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb 
kellékeket,

k) tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,
l) gondoskodik a  megfelelő szavazóhelyiség és a  szavazáshoz szükséges egyéb technikai feltételek 

biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási iratok őrzéséről.
 (3) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének nyomtatásával megbízhatja 
a TVI-t, amely a feladatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vagy a fővárosi 
és megyei kormányhivatal, illetve annak járási hivatala útján is elláthatja; a  nyomtatás megtörténtéről 
haladéktalanul értesíteni kell az NVI-t,

b) a kinyomtatott névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az  utolsó 
oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,
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b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a  névjegyzék kezeléséről, a  visszautasítottak jegyzéke és 
a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

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

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja 
a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyv kiállításában,
f ) a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon azonnal továbbítja a  szavazóköri jegyzőkönyv 

adattartalmát a HVI-hez,
g) közreműködik a  szavazóköri jegyzőkönyv, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított 

jegyzőkönyvek, valamint az  SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az  SZSZB megbízott tagjai 
részére történő átadásában, továbbá

h) közreműködik a  szavazóurnáknak, a  szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az  egyéb választási iratoknak 
a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 (2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,
b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján a szavazás 

napján beérkező mozgóurna iránti igényeket,
c) fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a  szavazókörökből 

érkezett napközbeni részvételi adatokat, a  szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított 
jegyzőkönyveket,

d) fogadja és – ellenőrzést követően – az  informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a  szavazóköri 
jegyzőkönyvek adatait; amennyiben adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során 
az  informatikai rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát jelzett, a  HVI vezetője a  jegyzőkönyvvezető 
útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az  SZSZB-től a  szavazóurnákat, a  szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint 
az egyéb választási iratokat,

f ) a beérkező szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi 
az  adatbeviteli teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a  jegyzőkönyvek első példánya szolgál); a  HVI 
a  hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az  SZSZB figyelmét, és a  jegyzőkönyv javítását 
követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli javításáról.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. §  A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,
b) a szavazást követő – az  átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt 

szavazókör esetében a  kiállítását követő – három napon keresztül biztosítja a  szavazóköri jegyzőkönyvek 
második példányának, valamint a határozatok nyilvánosságát, majd azokat irattárazza,

c) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait legkésőbb a  szavazást követő – az  átjelentkezéssel és 
a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör esetében a  kiállítását követő – nap 
11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez,

d) a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a  polgármesteri hivatalban a  szavazást követő kilencvenedik 
napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén 
az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

8. A helyi választási iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

12. § (1) A HVI a szavazást megelőzően előkészíti az SZSZB tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükről,
 (2) A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 

(a  továbbiakban: Njr.) 1.  mellékletének 1.  pontjában meghatározott település HVI-je a  személyazonosság 
ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.



82006 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

 (3) A  szavazás napján az  egy szavazókörrel rendelkező település helyi választási bizottsága, továbbá a  Ve. 78.  §-a 
szerint kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető közreműködik az átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

 (4) A  HVI a  szavazás napján fogadja az  SZSZB-től az  átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó 
szállítóborítékot.

 (5) A  HVI az  átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a  szavazást 
követő nap 11.00 óráig továbbítja az OEVI-hez.

III. FEjEZET
KülKÉpVISElETI VÁlASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

13. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,
b) ellátja a külképviseleti szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,
d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,
e) kinyomtatja és hitelesíti a külképviseleti névjegyzéket, ha azt az NVI elektronikus úton küldi meg.

 (2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá 
a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

14. §  A KÜVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –
a) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,
b) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,
c) két példányban kiállítja a  szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet; annak első példányát, 

a  visszautasítottak jegyzékét, a  rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a  rendkívüli 
eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba 
szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani,

d) a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányát faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja 
az NVI-hez,

e) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvet, továbbá a KÜVI tevékenysége ellen 
benyújtott kifogást faxon vagy e-mailben azonnal továbbítja az NVI-hez.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

15. §  A KÜVI
a) gondoskodik a lezárt urna NVI-hez szállításáról,
b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második 

példányának nyilvánosságát,
c) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 

napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
megsemmisíti.

12. A külképviseleti választási iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

16. § (1) Az Njr. 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI a személyazonosság ellenőrzését 
és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

 (2) A KÜVI
a) ellátja a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
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b) a külképviselet épületében a szavazást megelőző 15. naptól minden munkanapon, valamint a külképviseleti 
szavazás időtartama alatt külön urnát biztosít a  levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet 
a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

c) minden munkanap, valamint a  külképviseleti szavazás napján a  válaszboríték leadására rendelkezésre álló 
nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az  urnát, megszámlálja a  leadott válaszborítékokat, és azokat 
becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

d) a leadott válaszborítékok számát naponta jelenti az NVI-nek,
e) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a  válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen 

történő őrzéséről,
f ) gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról.

IV. FEjEZET
ORSZÁggyűlÉSI EgyÉNI VÁlASZTóKERülETI VÁlASZTÁSI IRODA

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

17. §  Az OEVI az informatikai rendszerben ellátja az adatfeldolgozási feladatokat.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

18. §  Az OEVI gondoskodik a  szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint 
intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja 
a TVI, valamint a HVI vezetőjét.

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

19. §  Az OEVI
a) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozásának megtörténtét,
b) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 

napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
– a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti.

16. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai az országgyűlési 
képviselők választásán

20. § (1) Az OEVI
a) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,
b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az  igénylő részére 

az ajánlóíveket,
c) átveszi az  ajánlóíveket, a  jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat 

ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges hiányokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, 
továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellenőrzi, hogy a  jelölt, illetve a  jelölő szervezet a  rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi 
az  országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a  továbbiakban: OEVB), ha a  jelölt, illetve 
a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

e) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és 
a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
ea) az ajánlóív eredeti-e,
eb) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
ec) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
ed) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
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ee) a választópolgár – a  szavazást megelőző 48. nap és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely 
napján – választójogosult volt-e az  országgyűlési képviselők választásán abban az  országgyűlési 
egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ef ) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,
f ) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG kiterjesztésű, 195x260 felbontású fájlokat, és gondoskodik azok 

feltöltéséről az informatikai rendszerbe,
g) az informatikai rendszerben regisztrálja az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, 

a jogorvoslat benyújtását, valamint az OEVB, bíróság jogerős döntését,
h) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,
i) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja az OEVB megbízott tagjainak bejelentését,
j) ellenőrzi az  OEVB megbízott tagjainak választójogát, gondoskodik az  OEVB tagjainak eskü-, illetve 

fogadalomtételéről,
k) nyilvánosságra hozza az OEVB tagjainak és az OEVI vezetőjének nevét, valamint az OEVB és az OEVI hivatali 

helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,
l) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző 

SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,
m) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
n) előterjeszti az  OEVB részére az  egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának 

jóváhagyása céljából,
o) a személyazonosság ellenőrzését és az  átvétel igazolását követően átadja a  szavazási levélcsomagot 

a választópolgárnak.

21. § (1) Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán
a) az  OEVI székhelyén külön urnát biztosít a  levélben szavazók válaszborítékainak leadására, amelyet 

folyamatosan felügyel,
b) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba 

zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni
c) a leadott válaszborítékok számát az OEVI jelenti az NVI-nek.

 (2) Az  OEVI az  országgyűlési képviselők választásán átveszi a  külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok 
megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát.

22. § (1) Az OEVI az országgyűlési képviselők választásán
a) átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat,
b) az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat és a levélben szavazók válaszborítékait 

tartalmazó csomagot – a  TVI vezetőjének rendelkezése szerint – legkésőbb a  szavazást követő nap 
19.00 óráig továbbítja az NVI-hez,

c) az OEVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az  egyéni választókerületi szavazóköri 
jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz az OEVB-nek,

d) a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a listás 
szavazóköri jegyzőkönyvek és a  számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz 
az NVI-nek,

e) gondoskodik a  külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör 
urnájának biztonságos őrzéséről,

f ) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,
g) megszervezi az  átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését, 

átadja az SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, valamint az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat 
tartalmazó csomagot,

h) az átjelentkezéssel és a  külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB által kiállított 
szavazóköri jegyzőkönyveket haladéktalanul az OEVB rendelkezésére bocsátja, valamint feldolgozza,

i) az egyéni választókerületi választási eredményt az  OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az  informatikai 
rendszerben,

j) a listás szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint, közvetlenül vagy 
a TVI-n keresztül – a szavazást követő nyolcadik nap 15.00 óráig továbbítja az NVI-hez,
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k) az egyéni választókerületi választási eredményt megállapító jegyzőkönyv első példányát – a TVI vezetője által 
meghatározott rend szerint – a jogerőssé válását követően haladéktalanul továbbítja az NVI-hez,

l) előkészíti az egyéni választókerületi megbízólevelek átadását.
 (2) Az OEVI az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait – a TVI vezetőjének 

rendelkezése szerint, közvetlenül vagy a TVI-n keresztül – a szavazást követő nap 19.00 óráig továbbítja az NVI-hez.

V. FEjEZET
TERülETI VÁlASZTÁSI IRODA

23. § (1) A TVI
a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,
b) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek oktatását,
c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, 

a hibás adatok kijavítása érdekében,
d) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az  illetékes OEVI 

vezetőjének közreműködését igénybe veheti.
 (2) A TVI a választási informatikai feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével látja el.

17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

24. §  A TVI
a) nyilvánosságra hozza a  TVI vezetőjének nevét, valamint a  TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, 

e-mail címét és fax-számát,
b) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi 

készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét,
c) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,
d) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását,
e) tájékoztatja az OEVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

18. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

25. §  A TVI
a) felügyeli az  informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő 

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

és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint
c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

19. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

26. §  A TVI – a TVI vezetőjének rendelkezése szerint – közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek és az egyéb választási 
iratok szállításában.

VI. FEjEZET
KöZpONTI FElADATOK

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

27. § (1) Az NVI
a) gondoskodik a KÜVI és a TVI vezetőinek oktatásáról,
b) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,
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c) átveszi a  jelölő szervezet, illetve a  lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, 
a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

d) az NVB-nek a  jelölő szervezet, illetve a  lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a  jogorvoslat 
benyújtását, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését az informatikai rendszerben rögzíti,

e) átveszi a  jelölő szervezet jelképét, illetve a  jelöltek fényképét tartalmazó JPEG kiterjesztésű, 
195x260 felbontású fájlokat, és gondoskodik azok feltöltéséről az informatikai rendszerbe,

f ) bejelentett igény alapján, az  adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a  szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait elektronikus adathordozón átadja a  jelölő 
szervezetnek,

g) az e) pont szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi számlaszámát,
h) előkészíti a listák sorsolását,
i) irányítja a  szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a  nyomdai 

adatátadás folyamatát,
j) kidolgozza és a  feldolgozás helyére továbbítja a  választás eredményének számítógépes feldolgozásához 

szükséges azonosító kódrendszereket,
k) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,
l) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti 

megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,
m) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,
n) nyilvánosságra hozza az  NVB tagjainak és az  NVI elnökének nevét, valamint az  NVB és az  NVI hivatali 

helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,
o) a választások hivatalos honlapján közzéteszi a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák 

hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát,
p) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket és a benyújtott kifogásokat, valamint 

a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyveket.
 (2) Az NVI elnöke meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit.

21. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

28. §  Az NVI
a) működteti a Választási Központot,
b) működteti a választási információs rendszert,
c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,
d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések adatait,
e) tájékoztatja az NVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekről,
f ) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

22. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

29. § (1) Az NVI
a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
b) fogadja a külképviseletekről érkező urnákat, gondoskodik azok őrzéséről,
c) fogadja a listás szavazás szavazóköri eredményét megállapító jegyzőkönyveket,
d) adatokat szolgáltat az NVB részére a választási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,
e) működteti a visszaélések valószínűségét jelző rendszert,
f ) előkészíti a megbízólevelek átadását,
g) gondoskodik a választás eredményének a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,
h) a választási iratokat a  szavazást követő kilencvenedik napig megőrzi; a  szavazást követő kilencvenedik 

napot követő munkanapon, illetve büntetőeljárás esetén az  ügy jogerős lezárása után a  választási iratokat 
– a jegyzőkönyvek kivételével – megsemmisíti,

i) a jegyzőkönyvek első példányát a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén 
az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

 (2) Az  NVI elnöke utasítást ad az  adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a  számítógépes rendszer 
működtetésének befejezésére.
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23. A Nemzeti Választási Iroda további feladatai az országgyűlési képviselők választásán

30. §  Az NVI
a) adatot szolgáltat az NVB részére a jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,
b) megküldi a kincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,
c) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét rögzíti az informatikai rendszerben,
d) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a  szavazási 

levélcsomagot, vagy eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre,
e) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok 

megszámlálását,
f ) fogadja az országgyűlési egyéni választókerületi eredményt megállapító jegyzőkönyveket,
g) fogadja a KÜVI-ktől a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat,
h) fogadja az OEVI-ktől az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait, valamint az OEVI-ben leadott 

– a levélben leadott szavazatokat tartalmazó – válaszborítékokat tartalmazó szállítóborítékokat,
i) 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,

j) 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.

24. A Nemzeti Választási Iroda további feladatai az Európai Parlament tagjainak választásán

31. §  Az NVI
a) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átvételi elismervény ellenében átadja az  igénylő részére 

az ajánlóíveket,
b) átveszi az ajánlóíveket, a lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről 

átvételi elismervényt ad, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,
c) ellenőrzi, hogy a  jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az NVB-nek, ha 

a jelölő szervezet nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,
d) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az  NVB döntésének előkészítése érdekében – a  központi névjegyzék, 

valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy
da) az ajánlóív eredeti-e,
db) az ajánlóíven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,
dc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,
dd) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,
de) a polgár – a  szavazást megelőző 48. nap és az  ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – 

választójogosult volt-e az Európai Parlament tagjainak választásán,
df ) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,

e) beszkenneli a  külképviseleteken szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi 
a  szavazatok megszámlálását, kivéve, ha az  országgyűlési és az  európai parlamenti választásra ugyanazon 
napon kerül sor,

f ) a szavazás – az  Európai Unió valamennyi tagállamában történő – befejezését követően folyamatosan 
nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

g) az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes rendszerben 
szereplő adatok azonosságát és annak eredményéről jelentést tesz az NVB-nek.
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VII. FEjEZET
ZÁRó RENDElKEZÉSEK

32. §  E rendelet az Európai Unió következő jogforrásaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
a) a  Tanács 93/109/EK irányelve (1993. december 6.) az  állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 

rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az  európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

b) a  Tanács 2013/1/EU irányelve (2012. december 20.) a  93/109/EK irányelvnek az  állampolgárságuk szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az  európai 
parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő 
módosításáról.

33. §  Az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán használandó nyomtatványok 
jegyzékét az 1. melléklet, a nyomtatványok mintáit a 2–59. melléklet állapítja meg.

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

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

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán 
használandó nyomtatványok 

1.  nyomtatvány megnevezése 

előállítása használata 

kö
zp

on
til

ag
 

he
ly

be
n a nyomtatvány 

használata 
kötelező 

a nyomtatványban 
szereplő adatok 

megadása kötelező 

2.  Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására  X X  

3.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők 
választására 

 X X  

4.  Névjegyzék a kijelölt szavazókörben az országgyűlési képviselők választására  X X  

5.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben 
az országgyűlési képviselők választására 

 X X  

6.  Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választására  X X  

7.  Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására  X X  

8.  Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
az Európai Parlament tagjainak választására 

 X X  

9.  Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására  X X  

10.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választáson  X X  

11.  Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az Európai Parlament tagjainak 
választásán 

 X X  

12.  
Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők és az 
Európai Parlament tagjainak ugyanazon napon tartott választásán a magyar 
állampolgárok számára 

 X X  

13.  Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről  X X  

14.  Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz    X 

15.  Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez    X 

16.  Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához az országgyűlési képviselők 
választására 

 X   

17.  Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (P1)  X X  

18.  Ajánlóív igénylése egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán 
(A1) 

 X X  

19.  Ajánlóív igénylése nemzetiségi önkormányzat részére 
az országgyűlési képviselők választásán (A2) 

 X X  

20.  Ajánlóív egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán   X X  

21.  Ajánlóív nemzetiségi lista részére az országgyűlési képviselők választásán  X X  

22.  Egyéni jelölt bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (E1)  X X  

23.  Országos lista bejelentése az országgyűlési képviselők választásán (L1)  X X  

24.  Országos lista jelöltjeinek adatai az országgyűlési képviselők választásán (L2)  X X  

25.  Országos lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az országgyűlési képviselők 
választásán (L3) 

 X X  

26.  Országos lista jelöltjének személyi lapja az országgyűlési képviselők választásán 
(SZ1) 

 X X  

27.  Jelölő szervezet bejelentése az Európai Parlament tagjainak választásán (P2)  X X  

28.  Ajánlóív igénylése az Európai Parlament tagjainak választásán (A3)  X X  

29.  Ajánlóív az Európai Parlament tagjainak választásán  X X  

30.  Lista bejelentése az Európai Parlament tagjainak választásán (L4)  X X  

31.  Jelöltek adatai az Európai Parlament tagjainak választásán (L5)  X X  

32.  Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése az Európai Parlament tagjainak választásán 
(L6) 

 X X  

33.  Jelölt személyi lapja az Európai Parlament tagjainak választásán (SZ2)  X X  

34.  Uniós állampolgár jelölt személyi lapja az Európai Parlament tagjainak 
választásán (SZ3) 

 X X  
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35.  Ellenőrző lap X  X  

36.  Visszautasítottak jegyzéke X 
 

X  

37.  Számlálólap a napközbeni jelentéshez X  X  

38.  
Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve 
a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett 
intézkedéséről 

X 
 

 X 

39.  Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz X 
 

X  

40.  Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők 
választásán 

X  X  

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

X  X  

42.  
Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott 
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az 
országgyűlési képviselők választásán 

X  X  

43.  
Egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a 
külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az 
országgyűlési képviselők választásán 

X  X  

44.  Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi választás eredményéről az országgyűlési 
képviselők választásán 

X  X  

45.  Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az országgyűlési képviselők választásán X  X  

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

X  X  

47.  
Országos listás szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön 
leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben az országgyűlési 
képviselők választásán 

X  X  

48.  Jegyzőkönyv a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról az országgyűlési 
képviselők választásán 

X  X  

49.  

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 

X  X  

50.  Jegyzőkönyv a listás választás eredményéről az országgyűlési képviselők 
választásán 

X  X  

51.  Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről X  X  

52.  Szavazóköri jegyzőkönyv az Európai Parlament tagjainak választásán X  X  

53.  Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok beérkezéséről az Európai Parlament 
tagjainak választásán 

X  X  

54.  Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról az Európai 
Parlament tagjainak választásán 

X  X  

55.  Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak 
választásán 

X  X  

56.  
Szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös településen és a kijelölt 
szavazókörben az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők 
választásával azonos napon tartott választásán 

X  X  

57.  

Szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott 
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör névjegyzéki adatairól az Európai 
Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon 
tartott választásán 

X  X  

58.  
Szavazóköri jegyzőkönyv az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok 
megszámlálására kijelölt szavazókörben az Európai Parlament tagjainak az 
országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán 

X  X  

59.  Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak az 
országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán 

X  X  
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2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására 

 
NÉVJEGYZÉK 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(Országgyűlés egyéni választókerület),(település) 
…. számú szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
 

oldal 1 / … 
 

 A választópolgár adatai Szavazólap A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
lakcím: (lakcím) 

- (szavazólap 
típusa) 

 

2. 

FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns: 2 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. I/6. 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 

3. 

FARKAS PÉTER 1-480701-2139 
sz.: Farkas Péter; an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX. ; ns: 3 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 
Braille sablon 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 
 

4. 

FEHÉR ANNA 2-780801-2239 
sz.: Fehér Anna; an.: Tóth Anna 
szh: Kecskemét; ns: 837 
lakcím: 1042 Budapest, Költő utca 103. 

- egyéni  
- német lista (5) 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 
 

 

(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 

……………………………… 
Farkas Pálné 

  

……………………………… 
Farkas Péter 

 

……………………………… 
Fehér Anna 

 

……………………………… 
(név) 
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Nemzetiségenkénti bontásban: 

a névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében 
szereplő választópolgárok száma 

a szavazókörben 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

(aláírások száma a 
névjegyzéken) 

mozgóurnával szavazó 
választópolgárok száma 

(aláírások száma a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékén) 

a szavazókörben és 
mozgóurnával szavazó 
választópolgárok száma 

összesen 

pártlistára 
szavazók  

 (AP) 
  

+ 
 

= 
 

(FP) 

bolgár  (A1)   +  =  (F1) 

görög  (A2)   +  =  (F2) 

horvát  (A3)   +  =  (F3) 

lengyel  (A4)   +  =  (F4) 

német  (A5)   +  =  (F5) 

örmény   (A6)   +  =  (F6) 

roma   (A7)   +  =  (F7) 

román  (A8)   +  =  (F8) 

ruszin  (A9)   +  =  (F9) 

szerb   (A10)   +  =  (F10) 

szlovák  (A11)   +  =  (F11) 

szlovén  (A12)   +  =  (F12) 

ukrán  (A13)   +  =  (F13) 
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3. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
az országgyűlési képviselők választására 

 
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(Országgyűlés egyéni választókerület),(település) 
…. számú szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
 

oldal: 1 
 

 A választópolgár adatai Szavazólap A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
lakcím: (lakcím) 
tart. hely: (lakcímtől eltérő tartózkodási hely) 

- (szavazólap típusa) 
 

2. 

FARKAS ERNŐ 1-711121-8290 
sz.: Farkas Ernő; an.: Kovács Éva 
szh.: Budapest V.; ns: 2 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. III/6. 

- egyéni 
- pártlista 

 
 
 
 

3. 

FARKAS KÁROLY 1-410206-3262 
sz.: Farkas Károly; an.: Minta Erzsébet Katalin 
szh.: Budapest X. ; ns: 3 
lakcím: 1042 Budapest, Költő utca 9. 
Braille sablon 

- egyéni  

- görög lista (2) 

 
 
 
 
 

4. 

FEHÉR ÁGNES 2-740805-2239 
sz.: Fehér Ágnes; an.: Tóth Anna 
szh: Kaposvár; ns: 837 
lakcím: 9021 Gödöllő, Róna utca 99. 
tart. hely: 1042 Budapest, Költő utca 3. 

- egyéni 

- ukrán lista (13) 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………… 
Farkas Ernő 

  

……………………………… 
Farkas Károly 

 

……………………………… 
Fehér Ágnes 

 

……………………………… 
(név) 
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4. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Névjegyzék a kijelölt szavazókörben 
az országgyűlési képviselők választására 

 
NÉVJEGYZÉK 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(Országgyűlés egyéni választókerület),(település) 
…. számú (kijelölt) szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
oldal … / … 

 
 A választópolgár adatai Szavazólap A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
lakcím: (lakcím) 

- (szavazólap típusa)  

2. 

SZABÓ ANNA 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns: 2. 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. I/6. 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 

3. 

SZABÓ BÉLA 1-480701-2139 
sz.: Farkas Péter; an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX.; ns: 3. 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 
Braille sablon 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 
 

4. 

SZABÓ BEÁTA  2-780801-2239 
sz.: Fehér Anna; an.: Tóth Anna 
szh: Kecskemét; ns: 206. 
lakcím: 1042 Budapest, Költő utca 103. 

- egyéni  
- német lista (5) 

 
 
 
 

… 

FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns. 911. 
lakcím: 9700 Szombathely, Lóvasút köz 4. 

- Vas Megye 1. sz. 
- szlovák lista Á 

 

 

 

 

 

 

(A névjegyzék utolsó oldalán) 

I. A SZAVAZÓKÖRBEN LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK 

 

a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a 
szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma 

 
A 

 

a szavazókörben megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 
(aláírások száma a névjegyzéken, kivéve az Á betűvel jelölt sorokat) 

 
 

 +  
mozgóurnával szavazó, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén, kivéve az Á betűvel jelölt sorokat)  
 

 

 =  

a szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma összesen: 
 

F 
 

……………………………… 
Szabó Anna 

  

……………………………… 
Szabó Béla 

……………………………… 
Szabó Beáta 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
Farkas Pálné 
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Nemzetiségenkénti bontásban: 

a névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében 
szereplő, a szavazókörben 

lakcímmel rendelkező 
választópolgárok száma 

a szavazókörben 
megjelent, a 

szavazókörben 
lakcímmel rendelkező 

választópolgárok 
száma 

(aláírások száma a 
névjegyzéken, kivéve 

az Á betűvel jelölt 
sorokat) 

mozgóurnával szavazó, 
a szavazókörben 

lakcímmel rendelkező 
választópolgárok száma 

(aláírások száma a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékén, kivéve az Á 
betűvel jelölt sorokat) 

szavazóként megjelent, 
a szavazókörben 

lakcímmel rendelkező 
választópolgárok száma 

összesen 

pártlistára 
szavazók  

 (AP)   +  =  (FP) 

bolgár  (A1)   +  =  (F1) 

görög  (A2)   +  =  (F2) 

horvát  (A3)   +  =  (F3) 

lengyel  (A4)   +  =  (F4) 

német  (A5)   +  =  (F5) 

örmény   (A6)   +  =  (F6) 

roma   (A7)   +  =  (F7) 

román  (A8)   +  =  (F8) 

ruszin  (A9)   +  =  (F9) 

szerb   (A10)   +  =  (F10) 

szlovák  (A11)   +  =  (F11) 

szlovén  (A12)   +  =  (F12) 

ukrán  (A13)   +  =  (F13) 

 

 

 

II. ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK 
 

a névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, 
átjelentkezett választópolgárok száma 

 
B 

 

a szavazókörben átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma: 
(aláírások száma a névjegyzéken az Á betűvel jelölt sorokban) 

 
 

 +  
mozgóurnával átjelentkezéssel szavazó választópolgárok száma: 

(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén az Á betűvel jelölt sorokban)    

 =  

az átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen: 
 

G 
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5. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke a kijelölt szavazókörben 
az országgyűlési képviselők választására 

 
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(Országgyűlés egyéni választókerület),(település) 
…. számú (kijelölt) szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
 

oldal: 1 
 

 
 A választópolgár adatai Szavazólap A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
lakcím: (lakcím) 

- (szavazólap típusa)  

2. 

SZABÓ ANNA 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns: 2. 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. I/6. 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 

3. 

SZABÓ BÉLA 1-480701-2139 
sz.: Farkas Péter; an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX.; ns: 3. 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 
Braille sablon 

- egyéni  
- pártlista 

 
 
 
 
 

4. 

SZABÓ BEÁTA  2-780801-2239 
sz.: Fehér Anna; an.: Tóth Anna 
szh: Kecskemét; ns: 206. 
lakcím: 1042 Budapest, Költő utca 103. 

- egyéni  

- német lista (5) 

 
 
 
 

5. 

FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns. 911. 
lakcím: 9700 Szombathely, Lóvasút köz 4. 

- Vas Megye 1. sz. 
- pártlista Á 

 

… 

 

 

 

 

……………………………… 
Szabó Anna 

  

……………………………… 
Szabó Béla 

……………………………… 
Szabó Beáta 

 

……………………………… 
(név) 

 

……………………………… 
Farkas Pálné 
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6. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők választására 

 
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(ország, település) 
oldal 1 / … 

 A választópolgár adatai Szavazólap Választópolgár aláírása 
1.  (név) (személyi azonosító) 

an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely) 
lakcím: (lakcím) 

 
- (szavazólap típusa) 

 
 

 

2.  FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV. 
lakcím: 9700 Szombathely, Lóvasút köz 4.  

 
- Vas Megye 1. sz. 
- pártlista 
 

 
 
 
 

3.  FARKAS PÉTER 1-480701-2139 
an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX. 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 

 
- Budapest 16. sz. 
- görög lista 

 
 
 
 

   … 
 

   

 

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

 
megjelent választópolgárok száma (aláírások száma a névjegyzéken)  H 

 

……………………………… 
      Farkas Pálné 
  

……………………………… 
      Farkas Péter 
 

……………………………… 
(név) 
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7. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Névjegyzék az Európai Parlament tagjainak választására 

 
NÉVJEGYZÉK 

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(település) 
…. számú szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
 

oldal 1 / … 
 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
lakcím: (lakcím) 

 

2. 

FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV.; ns: 2. 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. I/6. 

 
 
 
 

3. 

FARKAS PÉTER 1-480701-2139 
sz.: Farkas Péter; an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX.; ns: 3. 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 
Braille sablon 

 
 
 
 
 

4. 

FELD MARK 1-451212-0025 
sz.: Mark Feld; an.: Sarah Smith 
szh.: Brüsszel; ns: 603. 
lakcím: 1042 Budapest, Álmos utca 10. 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 

(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 

 

……………………………… 
Farkas Pálné 

  

……………………………… 
Farkas Péter 

 

……………………………… 
Feld Mark 

 

……………………………… 
(név) 
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8. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 
az Európai Parlament tagjainak választására 

 
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE 

 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

(a szavazás napja)  
 

(település) 
…. számú szavazókör 

(szavazóhelyiség címe) 
 

oldal: 1 
 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító 
sz.: (születési név); an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely) 
lakcím: (lakcím); ns: (névjegyzékbeli sorszám) 
tart. hely: (lakcímtől eltérő tartózkodási hely) 

 

2. 

FARKAS ERNŐ 1-711121-8290 
sz.: Farkas Ernő; an.: Kovács Éva 
szh.: Budapest V.; ns: 2. 
lakcím: 1042 Budapest, Lóvasút köz 4. III/6. 

 
 
 
 

3. 

FARKAS KÁROLY 1-410206-3262 
sz.: Farkas Károly; an.: Minta Erzsébet Katalin 
szh.: Budapest X.; ns: 3. 
lakcím: 1042 Budapest, Költő utca 9. 
Braille sablon 

 
 
 
 
 

4. 

FELD MARK 1-451212-0025 
sz.: Mark Feld; an.: Sarah Smith 
szh.: London; ns: 602. 
lakcím: 1042 Budapest, Álmos utca 10. 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

 

 

……………………………… 
Farkas Ernő 

  

……………………………… 
Farkas Károly 

 

……………………………… 
(név) 

  

……………………………… 
Feld Mark  
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9. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék az Európai Parlamenti tagjainak választására 

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

 
(ország, település) 

 

oldal 1 / … 

 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 
1.  (név) (személyi azonosító) 

an.: (anyja neve) 
szh.: (születési hely) 
lakcím: (lakcím) 

 

2.  FARKAS PÁLNÉ 2-580831-0639 
an.: Szekeres Terézia 
szh.: Budapest IV. 
lakcím: 9700 Szombathely, Lóvasút köz 4.  

 
 
 
 

3.  FARKAS PÉTER 1-480701-2139 
an.: Minta Jolán 
szh.: Budapest XIX. 
lakcím: 1042 Budapest, Napsugár utca 9. 

 
 
 
 

   … 
 

  

 

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

 A 

 
megjelent választópolgárok száma (aláírások száma a névjegyzéken)  B 

 

……………………………… 
      Farkas Pálné 
  

……………………………… 
      Farkas Péter 
 

……………………………… 
(név) 
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10. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési választáson 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

 (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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11. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

ÉRTESÍTŐ 

a szavazóköri névjegyzékbe vételről 

 

 

 (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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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 

 

 

 (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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13. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Értesítő a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

ÉRTESÍTŐ 

a külképviseleti névjegyzékbe vételről 

 

 (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 okmányok 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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14. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz 

 
KÉRELEM 

ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ 

 

A választópolgár adatai (az igazolványában szereplő adatokkal egyezően): 

 Családi és utóneve(i):  ____________________________________________  

 Születési neve:  _________________________________________________  

 Anyja neve:  ___________________________________________________  

 Születési helye:  _________________________________________________  

Személyi azonosítója: 
              

 

Kijelentem, hogy a _____ év ___________________ hónap _____ napjára kitűzött 
választáson az alábbi településen kívánok szavazni (Budapest esetén a kerületet is 
meg kell jelölni!): 

 
___________________________________________ település ____ kerület 

 
A kérelmező e-mail címe, faxszáma vagy postai értesítési címe, ha a lakcímére 
küldött levél mellett más módon is kéri a kérelem elbírálásáról szóló tájékoztatás 
megküldését: 

  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

 

Kelt: _______________,  ______év ___________hó ____nap 

 

 

_____________________ 
a választópolgár aláírása 
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15. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez 

 
KÉRELEM 

A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ 

 

A választópolgár adatai (az igazolványában szereplő adatokkal egyezően): 

 Családi és utóneve(i):  ____________________________________________  

 Születési neve:  _________________________________________________  

 Anyja neve:  ___________________________________________________  

 Születési helye:  _________________________________________________  

Személyi azonosítója: 
              

 

Kijelentem, hogy a _____ év ___________________ hónap _____ napjára kitűzött 
választáson az alábbi külképviseleten kívánok szavazni: 

 
__________________________ ország ________________________ város 

 
A kérelmező e-mail címe, faxszáma vagy postai értesítési címe, ha a lakcímére 
küldött levél mellett más módon is kéri a kérelem elbírálásáról szóló tájékoztatás 
megküldését: 

  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

 

Kelt: _______________,  ______év ___________hó ____nap 

 

 

_____________________ 
a választópolgár aláírása 
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16. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzék a szavazási levélcsomag átadásához 
az országgyűlési képviselők választására 

 
JEGYZÉK 

a szavazási levélcsomag átadásához 
oldal 1 / … 

 A választópolgár adatai A választópolgár aláírása 

1. 

(név) személyi azonosító vagy útlevélszám 
sz.: (születési név); (születési idő) 
an.: (anyja neve) 
 

 

2. 

SZABÓ ANNA 2-580831-0639 
sz.: Nagy Anna; 1958. 08. 31. 
an.: Szekeres Terézia 

 
 
 
 

3. 

SZABÓ BÉLA 1-480701-2139 
sz.: Farkas Péter; 1948. 07. 01. 
an.: Minta Jolán 

 
 
 
 
 

4. 

SZABÓ JENŐ  AA111111 
sz.: Szabó Jenő; 1987. 01. 23. 
an.: Tóth Anna 
 

 
 
 
 

 

……………………………… 
Szabó Anna 

  

……………………………… 
Szabó Béla 

……………………………… 
Szabó Jenő 

 

……………………………… 
(név) 
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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–választáshoz az alábbiakban leírt jelölő szervezet 

 

 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  
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P1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
(6) 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 ÁLTAL ÁLLÍTOTT LISTA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁHOZ: 
a) bank neve:                                

 
b) bankszámla száma:                            

A JELÖLŐ SZERVEZET NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT 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 
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18. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) 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 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:                                

 



82038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

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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19. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Ajánlóív igénylése nemzetiségi önkormányzat részére 
az országgyűlési képviselők választásán 

A2  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 

A      
évi országgyűlési képviselő– választáson     

 
darab ajánlóívet igényelek. 

 

AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE: 
 

 

 

                               

                               

                               
 

 

AZ ORSZÁGOS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT 
KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI: 

a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

d) telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

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

 
A nemzetiségi önkormányzat képviseletére jogosult neve: 
                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a nemzetiségi önkormányzat képviseletére jogosult 
aláírása 
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20. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Ajánlóív egyéni jelölt részére az országgyűlési képviselők választásán 

  AJÁNLÓÍV  sorszám:  

[jelölt neve] o r s z á g g yű l é s i  k é p v i s e lő  a j á n l á s á h o z    

[jelölő szervezet neve]  P. H.  

  ________________________ megye/Budapest ______ számú egyéni választókerület  
 
 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Anyja neve Saját kezű aláírás 

1.                  -       -     
             

2.                  -       -     
             

3.                  -       -     
             

4.                  -       -     
             

5.                  -       -     
             

6.                  -       -     
             

7.                  -       -     
             

8.                  -       -     
             

9.                  -       -     
             

10.                  -       -     
             

11.                  -       -     
             

12.                  -       -     
             

13.                  -       -     
             

14.                  -       -     
             

15.                  -       -     
             Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aláírással támogathat! 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár neve 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár aláírása 
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21. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Ajánlóív nemzetiségi lista részére az országgyűlési képviselők választásán 

  AJÁNLÓÍV  sorszám:  

 n e m z e t i s é g i  l i s t a  a j á n l á s á h o z    

[országos nemzetiségi önkormányzat neve]  P. H.  
    

 
 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Anyja neve Saját kezű aláírás 

1.                  -       -     
             

2.                  -       -     
             

3.                  -       -     
             

4.                  -       -     
             

5.                  -       -     
             

6.                  -       -     
             

7.                  -       -     
             

8.                  -       -     
             

9.                  -       -     
             

10.                  -       -     
             

11.                  -       -     
             

12.                  -       -     
             

13.                  -       -     
             

14.                  -       -     
             

15.                  -       -     
             Egy választópolgár egy nemzetiségi listát csak egy aláírással támogathat! 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár neve 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár aláírása 
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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 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:                                

  

22. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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E1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
(4) A jelölt  fényképet leadott 
 
(5) A jelölt  független jelölt  jelölő szervezet(ek) jelöltje. 
 

A jelölő szervezet(ek) száma:   
 

A jelölő szervezet(ek) neve 
(közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): 

A költségvetési 
támogatás 

megosztásának 
%-os aránya** 

Képviselőjének 
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 a több utónevem 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 pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény 5. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatásnak a 
közös jelöltet állító pártok közötti megosztása. Csak közös jelölt esetén kell kitölteni. 
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Országos lista bejelentése 
az országgyűlési képviselők választásán 

L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  1 
ORSZÁGOS LISTA BEJELENTÉSE 

A      
évi országgyűlési képviselő-választáson országos listát állítunk,  

 
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

ORSZÁGOS LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló pártlista 

  közös pártlista 

  nemzetiségi lista 
 

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

                               
b) angol nyelven:  

 

                               

(3) A lista betűszavas rövidítése (INTERNET-en jelenik meg): 
 

                 

 

(4) A nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén 
 

                               

                               

                               

A nemzetiségi nyelvű név a szavazólapon feltüntetendő:   IGEN  NEM 
 

(5) A nemzetiségi önkormányzat rövidített neve a nemzetiség nyelvén (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 
 
 

                 

A nemzetiségi nyelvű rövidített név a 
szavazólapon feltüntetendő: 

  IGEN  NEM  
   

23. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:    
 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) hivatalos neve:  

 
 

A jelölő szervezet hivatalos neve 
a költségvetési 

támogatás 
megosztásának 
%-os aránya* 

1 

 

                               

                               

                               
 

   % 
 

2 

 

                               

                               

                               
 

   % 
 

3 

 

                               

                               

                               
 

   % 
 

4 

 

                               

                               

                               
 

   % 
 

5 

 

                               

                               

                               
 

   % 
 

 
 

A listán      
 

fő jelöltet állítottunk. 
 
 

A jelöltek névsorát    
 

db lapon mellékeljük. 
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L1  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  3 
 

A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZET(EK) LISTA ÜGYÉBEN NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT 
KÉPVISELŐJÉNEK: 

: 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

c) telefonszám:                                

 
d) faxszám:                                

 
e) e-mail cím:                                

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

 
 

     
a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 

 
   

a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 

 a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 
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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 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 
 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőinek aláírásai: 
 
 
 

  

  

 
 

24. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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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 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 
 a) A jelölt személyi azonosítója:               

    

b) Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt 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 
 
 

Kelt: ………………………………………. , 
           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőinek aláírásai: 
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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 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 
 

 
* A jelölő szervezet(ek) rövidített neve. 
  

25. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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L3  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA  2 
(2) jelölt kiesésének bejelentése 

Jelölt 
sor-

száma a 
listán 

A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

Személyi azonosítóval nem rendelkező jelölt 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 

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

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 
 

a listát állító jelölő szervezet(ek) 
képviselője 
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26. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) 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 magyar állampolgárságát igazoló okiratának száma: 

- útlevél száma:           

- honosítási okirat vagy állampolgársági 
bizonyítvány száma: 

Szám: 106 -                

A vonalkód alatti 
szám:        

 

- állampolgársági bizonyítvány száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti 
szám:         

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 a több utónevem közül csak a következőt tartalmazza: 
 

                      

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

családi neve:                                   

                      

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

Kelt: ……………………………………. , 
          

 

 aláírás  
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Jelölő szervezet bejelentése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

P2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE 

A      
évi Európai Parlament tagjainak választásán az alábbi jelölő szervezet 

 

 nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk 

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI 

(1) A jelölő szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő 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  

  

27. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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P2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  2 
(8) A jelölő szervezet székhelye: 

 
a) postai irányítószám:      

 
b) település + kerület:                              

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

                      

A JELÖLŐ SZERVEZET NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT 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 szervezet képviseletére jogosult neve: 
                                   

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a szervezet képviseletére jogosult aláírása 
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Ajánlóív igénylése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 

A3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE 

A      
évi választáson     

 
darab ajánlóívet igényelek. 

 

A LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

 önálló lista 

 közös lista 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:    
 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) hivatalos neve:  

 

1 

 

                               

                               

                               
 

2 

 

                               

                               

                               
 

3 

 

                               

                               

                               
 

4 

 

                               

                               

                               
 

5 

 

                               

                               

                               
 

 

  

28. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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A3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  2 
 

A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZET(EK) LISTA ÜGYÉBEN NYILAKOZATTÉTELRE JOGOSULT 
KÉPVISELŐJÉNEK: 

a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

d) telefonszám:                                

 
    faxszám:                                

 
    e-mail cím:                                

 
 

Kelt: ……………………………………. , 
           

 
 

     
a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 

 
   

a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 

 a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 
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29. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Ajánlóív az Európai Parlament tagjainak választásán 

  AJÁNLÓÍV  sorszám:  

[jelölő szervezet neve] 
e u r ó p a i  p a r l a m e n t i  l i s t a  a j á n l á s á h o z    

 P. H.  
    

 

 
 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Anyja neve Saját kezű aláírás 

1.                  -       -     
             

2.                  -       -     
             

3.                  -       -     
             

4.                  -       -     
             

5.                  -       -     
             

6.                  -       -     
             

7.                  -       -     
             

8.                  -       -     
             

9.                  -       -     
             

10.                  -       -     
             

11.                  -       -     
             

12.                  -       -     
             

13.                  -       -     
             

14.                  -       -     
             

15.                  -       -     
             Egy választópolgár egy listát csak egy aláírással támogathat! 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár neve 

............................................ 
az aláírást gyűjtő polgár aláírása 
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Lista bejelentése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

L4  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 

LISTA BEJELENTÉSE 

A      
évi választáson listát állítunk,  

 
 

 amelynek nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük 

 amelynek nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítjuk 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni: 

LISTA ADATAI: 
(1) A lista típusa:  

  önálló 

  közös 
 

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

                               
b) angol nyelven:  

 

                               

(3) A lista betűszavas rövidítése (INTERNET-en jelenik meg): 
 

                 

 
 
 
   

30. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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L4  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  2 
 
 

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma:    
 

 
A listát állító jelölő szervezet(ek) hivatalos neve:  

 
 

A jelölő szervezet hivatalos neve 

1 

 

                               

                               

                               
 

2 

 

                               

                               

                               
 

3 

 

                               

                               

                               
 

4 

 

                               

                               

                               
 

5 

 

                               

                               

                               
 

 
 

A listán    
 

fő jelöltet állítottunk. 
 
 

A jelöltek névsorát    
 

db lapon mellékeljük. 
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L4  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  3 
 

A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZET(EK) LISTA ÜGYÉBEN NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT 
KÉPVISELŐJÉNEK: 
a) neve:  
                                   

                                

 
b) értesítési címe: 
 
    postai irányítószám:      

 
    település + kerület:                              

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

                      

c) telefonszám:                                

 
d) faxszám:                                

 
e) e-mail cím:                                

 
 

Kelt: ……………………………………. , 
           

 
 
 

     
a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 
 a jelölő szervezet 

képviselőjének aláírása 

 
   

a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 

 a jelölő szervezet 
képviselőjének aláírása 
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Jelöltek adatai 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

L5  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  1 
JELÖLTEK ADATAI 

A      

évi 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 jelölt személyi azonosítója: 
              

   

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

   

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőinek aláírásai: 
 
 
 

  

  

* A jelölő szervezet(ek) rövidített  neve. 
  

31. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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L5  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  …. 
 
Jelölt sor-

száma A jelölt adatai 
 A jelölt személyi azonosítója: 

              

   

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

   

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

   

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 
 

Kelt: ………………………………………. , 
           

 

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőinek aláírásai: 
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Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

L6  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 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 európai parlamenti képviselő-választáson a(z) 
 

                               

                               

                               

                               

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

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 
Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

 SZ lapot leadott  fényképet leadott 
 

 
* A jelölő szervezet(ek) rövidített neve. 
  

32. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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L6  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  2 
(2) jelölt kiesésének bejelentése 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

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

 

Jelölt 
sor-

száma 
A jelölt adatai 

 A jelölt személyi azonosítója: 
              

    

A jelölt családi neve: 

                                  

                    1 

utóneve(i):                      

                      

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

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

           

 
 

a listát állító jelölő szervezet(ek) 
képviselője 
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33. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jelölt személyi lapja 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

SZ2  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA   
KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 
családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

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: 
 
                                

                      

(a) Jelölésemet a  jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom. 
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, illetve 

megválasztásom esetén az összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 aláírás  
 
 
 (c)  Hozzájárulok fényképem nyilvánosságra hozásához. 
 
 
Kelt: ………………………………………. , 

           

 aláírás  
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34. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Uniós állampolgár jelölt személyi lapja 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

SZ3  AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA   
UNIÓS ÁLLAMPOLGÁR JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA 

A jelölt 
családi neve:                                   

 

                      

 

utóneve(i):                      

                      

személyi azonosítója:              
 

állampolgársága                      

születési helye                      

születési ideje            

magyarországi lakcíme: 
a) postai irányítószám:     

 

  
b) település + kerület:                             

 

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

                      

legutóbbi lakóhelyének címe az állampolgársága szerinti államban 
 
                                

                                

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

                                

(a) Jelölésemet a  jelölő szervezet(ek) listáján elfogadom. 
(b) Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, illetve 

megválasztásom esetén az összeférhetetlen tisztségemről lemondok. 
(c) Az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok 

választható. 
(d) Kizárólag Magyarországon indulok jelöltként. 

Kelt: ………………………………………. , 
           

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

Kelt: ………………………………………. , 
           

 aláírás  
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35. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Ellenőrző lap 

Ellenőrző lap a mozgóurna és a külképviseleti urna hitelesítésére 

 
A szavazás napja:  ...................................................................................................... 
A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
(a külképviselet megnevezése) 
 
 
Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a mozgóurnát / külképviseleti urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és 
lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel. 
Az ellenőrző lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük az urnába. 

A szavazatszámláló bizottság / külképviseleti választási iroda jelen lévő tagjainak aláírása: 

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

 

Az elsőként szavazó választópolgár 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 
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36. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Visszautasítottak jegyzéke 

VISSZAUTASÍTOTTAK 
JEGYZÉKE 

   település Szavazókör sorszáma:    

   év    hó  nap  

 

 
A visszautasított polgár  

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
  ,    év    hó  nap 
 
 

 
   

jegyzőkönyvvezető 
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37. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Számlálólap a napközbeni jelentéshez 

SZÁMLÁLÓLAP 
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról 
   Telefon-, (fax)szám, amelyre a 

MEGYE/FŐVÁROS:   jelentést küldeni kell 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:    

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA:    
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Jelentési idő Megjelentek 
száma 

A jelentést adta A jelentést vette 
óra, perc aláírás 

7.00     
9.00     

11.00     
13.00     
15.00     
17.30     

Megjegyzés:  A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen 
keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó 
felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz. 
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38. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

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

JEGYZŐKÖNYV 
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről, 

illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 
 
Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 
 
Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  
szavazatszámláló bizottság tagjai  
  
  
  
  
  
  
 
A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,  év  hó  nap 
 

  
 a szavazatszámláló bizottság  

elnöke 
 

A jegyzőkönyv továbbítva:  nap  óra  perc 
 

  
 jegyzőkönyvvezető 
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39. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Azonosító nyilatkozat a levélben szavazáshoz 

AZONOSÍTÓ NYILATKOZAT 

LEVÉLBEN SZAVAZÁSHOZ 

A választópolgár adatai 
 
(1) Neve: _________________________________________________________________ 

(2) Születési neve: _________________________________________________________________ 

(3) Születési helye _________________________________________________________________ 

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

(5) Anyja neve: _________________________________________________________________ 

(6) Személyi azonosító vagy a választópolgár magyar állampolgárságát igazoló érvényes okiratának száma: 

 

- személyi azonosító:               

- útlevél száma:           

- honosítási okirat száma: 
Szám:  106 -                

A vonalkód alatti szám:         

- állampolgársági bizonyítvány száma: 
Szám:             

A vonalkód alatti szám:         

 

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

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

 ______________________________________ 
a választópolgár saját kezű aláírása 
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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: EJ             

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

A névjegyzékben és	  a	  
mozgóurnát	  igénylő	  
választópolgárok	  
jegyzékében lévő 

választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A F 
  

 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K L M N 
    

Figyelem! 
a) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és F rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – F rovat) 

b) A K rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az M és N rovatokba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

c) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az N 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 N 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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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 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: 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 

A F 
  

Átjelentkezett választópolgárok 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő, 

átjelentkezett 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel szavazóként 
megjelent választópolgárok 

száma 

B G 
  

A szavazás eredménye 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

(az átjelentkezéssel leadott 
szavazólapok kivételével) 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K L M N 
    

Figyelem! 
a) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és F rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – F rovat) 

b) A K rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az M és N rovatokba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

c) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az N 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 N 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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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 szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt. Az elsőként szavazó választópolgár 

………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 

 

 
A névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 
Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A szavazás .  órakor befejeződött. összesen 
(A) (F)=FP+…+F13 

pártlistás (AP) (FP) A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az 
urnák sértetlenek, azokat lezárta. 

bolgár (A1) (F1) 

görög (A2) (F2) 

A lezárt urnák száma:  horvát (A3) (F3) 

lengyel (A4) (F4)  

német (A5) (F5)  

örmény (A6) (F6) 

Rontott szavazólapok száma:  roma (A7) (F7) 

román (A8) (F8) 

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  ruszin (A9) (F9) 

szerb (A10) (F10)  

szlovák (A11) (F11) 
E jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A 
többi másolati példányt a jelöltet állító jelölő szervezet(ek), független 
jelöltek képviselőinek kell átadni. 

 

szlovén (A12) (F12) 

ukrán 
(A13) (F13) 
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B 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazás befejezésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
elnök   

– 

………………… 
elnökhelyettes   

– 

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

………………… 
jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 82081

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 lévő 

választópolgárok száma 

A szavazókörben 
megjelent 

választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten 

szavazók beérkezett 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen  

A F I J 
    

 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

K L M N 
    

Figyelem! 
a) Az A és F rovatot a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv alapján kell kitölteni. 

b) A J rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az F és I rovatba beírt számok összegével. (J rovat = F + I  rovat) 

c) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és J rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – J rovat) 

d) A K rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie az M és N rovatba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

e) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni.  
A jelöltenkénti szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az N 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 N 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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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 

A B C E 
    

 

A szavazókörben megjelent 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten szavazók 
beérkezett borítékjainak 

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

F I J 
   

 
Urnában és beérkezett 

borítékokban lévő 
szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K M N 
   

Figyelem! 
a) Az E rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A, B és C rovatokba beírt számok összegével. (E rovat = A + B + C rovat) 

b) A J rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az F és I rovatokba beírt számok összegével. (J rovat = F + I rovat) 

c) A K rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az M és N rovatokba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

d) A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv B oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyeznie az N 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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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: LJ                

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

 

A névjegyzékben 
lévő 

választópolgárok 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától 
(többlet: + 
/hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 
 

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

MP+NP=KP 

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 

ÖSSZESEN 
(A) (F)=FP+…+F13 (K)=KP+…+K13 

– – 
(N)=NP+…+N13 

 

 
Figyelem! 

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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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.

46. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő, a 
szavazókörben lakcímmel 

rendelkező 
választópolgárok száma 

Szavazóként 
megjelent, a 

szavazókörben 
lakcímmel 
rendelkező 

választópolgárok 
száma 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 
(az 

átjelentkezéssel 
leadott 

szavazólapok 
kivételével) 

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától 
(többlet: + 
hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 
 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő, 

átjelentkezett 
választópolgárok száma 

összesen 
(A) (F)=FP+…+F13 (K)=KP+…+K13 (L)=LP+…+L13 (M)=MP+…+M13 (N)=NP+…+N13 

 
B 
 

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

MP+NP=KP 
 

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

M1+N1=K1 Átjelentkezéssel 
szavazóként megjelent 
választópolgárok száma görög 

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

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

M3+N3=K3 
G 

 

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 
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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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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 szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számolta meg. 

A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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A szavazóköri 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok 
száma 

A szavazókörben 
megjelent 

választópolgárok 
száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten 

szavazók 
beérkezett 

borítékjainak 
száma 

Szavazóként 
megjelent 

választópolgárok 
száma összesen 

Urnában és 
beérkezett 

borítékokban lévő 
szavazólapok száma 

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától 
(többlet: + 
hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok  

száma 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 
 

összesen 
(A) (F)=FP+…+F13 (I) (J)=F+I (K)=KP+…+K13 (L)=K-J 

– 
(N)=NP+…+N13 

 

pártlistás 
(AP) (FP)   (KP)  (MP) (NP) 

MP+NP=KP 

bolgár 
(A1) (F1)   (K1)  (M1) (N1) 

M1+N1=K1 

görög 
(A2) (F2)   (K2)  (M2) (N2) 

M2+N2=K2 

horvát 
(A3) (F3)   (K3)  (M3) (N3) 

M3+N3=K3 

lengyel 
(A4) (F4)   (K4)  (M4) (N4) 

M4+N4=K4 

német 
(A5) (F5)   (K5)  (M5) (N5) 

M5+N5=K5 

örmény 
(A6) (F6)   (K6)  (M6) (N6) 

M6+N6=K6 

roma 
(A7) (F7)   (K7)  (M7) (N7) 

M7+N7=K7 

román 
(A8) (F8)   (K8)  (M8) (N8) 

M8+N8=K8 

ruszin 
(A9) (F9)   (K9)  (M9) (N9) 

M9+N9=K9 

szerb 
(A10) (F10)   (K10)  (M10) (N10) 

M10+N10=K10 

szlovák 
(A11) (F11)   (K11)  (M11) (N11) 

M11+N11=K11 

szlovén 
(A12) (F12)   (K12)  (M12) (N12) 

M12+N12=K12 

ukrán 
(A13) (F13)   (K13)  (M13) (N13) 

M13+N13=K13 
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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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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 lévő 

választópolgárok száma 

D 

 

b) Szavazóként megjelentek 

Érvényes szavazási iratok 
száma 

I 

 

c) Szavazás 

Az érvényes szavazási 
iratokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazási 
iratok számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

K L M N 
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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 N 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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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 urnák számbavétele külképviseletenként 

KÜLKÉPVISELETEK Beérkezett 
urnák száma 

Figyelembe 
nem vehető 
urnák száma 

Figyelembe 
vehető 

urnák száma 

Továbbítható 
borítékok 

száma 
     

ÖSSZESEN:     

     
     

     

 

c) A beérkezett szállítóborítékok számbavétele településenként 

TELEPÜLÉSEK 
Beérkezett 
borítékok 

száma 

Figyelembe 
nem vehető 
borítékok 

száma 

Továbbítható 
borítékok 

száma 

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

MEGYE MEGNEVEZÉSE OEVK Továbbítható borítékok 
száma Átvettem: 

    
ÖSSZESEN:    

    
    

    

_________________________________ 

Nemzeti Választási Iroda elnöke 
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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 

A B C D E 
     

b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel, 
külképviseleten és 
levélben szavazók 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

F I J 
   

c) Szavazás adatai 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K M N 
   

 

50. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez
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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   

14   

15   

 
Nemzetiségi listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 

 

 
  



82110 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

 

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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51. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazás befejezéséről 

JEGYZŐKÖNYV 
a külképviseleti szavazás befejezéséről 

 
Két példányban kell kitölteni!  számú példány 

Az 1. példányt az urnába kell helyezni! 

A 2. példányt e-mailen vagy telefaxon az NVI-hez kell továbbítani. Az eredeti példány a KÜVI-nél marad, 3 napra ki kell függeszteni 
a konzuli váróban, majd a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni. 

Készült:  ország  település 

 alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 
 

Szavazóként megjelentek száma az országgyűlési választáson: ________ az EP választáson: ________ 

A visszautasítottak jegyzékén szereplő polgárok száma:  ________  A rontott szavazólapok száma: ________ 

A szavazás befejezésének időpontja: 
          

 

______ óra ______ perc 
 
Beküldendő urna: ________ db 

Utazás módja:   

Budapestre érkezés várható időpontja: 
          

 

______ óra ______ perc 

     
a külképviseleti választási iroda vezetője 

P.H. 
  

Megfigyelőként jelen volt: 

Név Aláírás Megbízó 
Nyilatkozata szerint a szavazás* 

törvényes volt törvénysértő volt 

     

     

     

     

     

A megfigyelő észrevételei: 

* Kitöltése önkéntes 
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52. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Szavazóköri jegyzőkönyv  
az Európai Parlament tagjainak választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 

  Kitölti a szavazatszámláló bizottság.  
 

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a  számú példány. 

 

FŐVÁROS / MEGYE  

  
 

 

       
 

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 
EP      számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  
 

Azonosító: EP                

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

 

 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 
 

a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A F 

  

 
b) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

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

 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K L M N 

    

 

Figyelem! 
a) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és F rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – F rovat) 

b) A K rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az M és N rovatokba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

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

TELEPÜLÉSNÉV  

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N 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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53. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleti szavazatok beérkezéséről 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 
JEGYZŐKÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZATOK BEÉRKEZÉSÉRŐL  

 

 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 beküldő 
külképviseletek 

száma 

  

b) A határidőn belül beérkezett urnák számbavétele külképviseletenként 

KÜLKÉPVISELETEK Beérkezett 
urnák száma 

Figyelembe 
nem vehető 
urnák száma 

Figyelembe 
vehető 

urnák száma 

Lezáratlan 
borítékok 

száma 

Lezárt 
borítékok 

száma 
      

ÖSSZESEN:      

      
      

      

 

 

_________________________________ 

Nemzeti Választási Iroda elnöke 
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54. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzőkönyv a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról 
az Európai Parlament tagjainak választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

JEGYZŐKÖNYV 

A KÜLKÉPVISELETEKEN LEADOTT 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. 

A külképviseleti 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok 
száma 

Érvényes szavazási 
iratok száma 

Érvénytelen 
szavazási iratok 

száma 

A F O 
   

 

Az érvényes 
szavazási iratokban 
lévő szavazólapok 

száma 

Eltérés az érvényes 
szavazási iratok 

számától 
(többlet: + / hiány: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok 

száma 

Érvényes  
szavazólapok 

száma 

K L M N 
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B 

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 
 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N rovatába beírt számmal!) 
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C 

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGJELEN LÉVŐ TAGJAI, MEGFIGYELŐK 

NÉV Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

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

– 

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

– 

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

 

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

– 

p.h. 
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55. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzőkönyv a választás eredményéről  
az Európai Parlament tagjainak választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 
 

JEGYZŐKÖNYV A 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 szavazóköri jegyzőkönyv és a külképviseleteken leadott szavazatok 
megszámlálásáról szóló jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült.* 

 
a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

A F 

  

 

b) Szavazás 
Urnában lévő 

szavazólapok száma 
Érvénytelen 

szavazólapok száma 
Érvényes 

szavazólapok száma 
K M N 
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B   
A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 
 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N rovatába beírt számmal!) 
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  C 
 

Az 5%-os határ:  

Mandátumszerzésre jogosult listák: 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

1   

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

2   

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

3   

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

4   

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

5   

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

6   

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

7   

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

8   

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

9   

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

10   

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

11   

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

12   

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

13   

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

14   

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

15   

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

  



82126 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

D   
 

Kiosztandó listás mandátumok száma:  

 

5.) A mandátumok kiosztása: 

 Lista neve 
(1) 

Lista neve 
(2) 

Lista neve 
(3)   Lista neve 

(n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /22       
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  E 
6.) A mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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F   
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

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

– 

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

– 

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

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

– 

p.h. 
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56. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Szavazóköri jegyzőkönyv  
az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben az Európai Parlament tagjainak 

az országgyűlési képviselők választásával azonos napon tartott választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  Kitölti a szavazatszámláló bizottság.  
 

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a  számú példány. 

 

FŐVÁROS / MEGYE  

  
 

 

       
 

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 
EP      számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  
 

Azonosító: EP                

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 

A F 
  

Átjelentkezett választópolgárok 

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylő 

választópolgárok 
jegyzékében szereplő, 

átjelentkezett 
választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel szavazóként 
megjelent választópolgárok 

száma 

B G 
  

A szavazás eredménye 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

(az átjelentkezéssel leadott 
szavazólapok kivételével) 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K L M N 
    

Figyelem! 
a) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és F rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – F rovat) 

b) A K rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az M és N rovatokba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

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

TELEPÜLÉSNÉV  

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N 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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57. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

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

névjegyzéki adatairól az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők 
választásával azonos napon tartott választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL 

  Kitölti a szavazatszámláló bizottság.  
 

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a  számú példány. 

 

FŐVÁROS / MEGYE  

  
 

 

       
 

TELEPÜLÉSNÉV   
 

   számú szavazókör  

 

Készült  év  hó  napján  település 

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:  

A szavazóhelyiség nyitása .  órakor történt. Az elsőként szavazó választópolgár 

………………………………………. …………………………………………. 
neve aláírása 

 

 

  
 

A szavazás .  órakor befejeződött. 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

 A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy az 
urnák sértetlenek, azokat lezárta. 

A F  
A lezárt urnák száma:  

  
 

 
Rontott szavazólapok száma:     

  
 

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:  

  

 E jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. 
A többi másolati példányt a jelöltet állító jelölő szervezet(ek), 
független jelöltek képviselőinek kell átadni. 
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B 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás 
a szavazás megkezdésekor 

Aláírás 
a szavazás befejezésekor 

Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

………………… 
elnök   

– 

………………… 
elnökhelyettes   

– 

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

…………………    

………………… 
jegyzőkönyvvezető   – 

p.h. 
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58. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Szavazóköri jegyzőkönyv 
az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben 

az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési képviselők választásával azonos napon 
tartott választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV 
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK 

MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN 

  A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban! FŐVÁROSI / MEGYEI  

    
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 
EP      számú szavazókör 

 TELEPÜLÉSNÉV  
 

Azonosító: EP                

 

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

A szavazóköri 
névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 

A szavazókörben 
megjelent 

választópolgárok száma 

Átjelentkezéssel és 
külképviseleten 

szavazók beérkezett 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen  

A F I J 
    

 

Urnában és beérkezett 
borítékokban lévő 

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: -) 

Érvénytelen  
szavazólapok száma 

Érvényes  
szavazólapok száma 

K L M N 
    

Figyelem! 
a) Az A és F rovatot a szavazásnapi szavazóköri jegyzőkönyv alapján kell kitölteni. 

b) A J rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az F és I rovatba beírt számok összegével. (J rovat = F + I  rovat) 

c) Az L rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a K és J rovatba beírt számok különbségével. (L rovat = K – J rovat) 

d) A K rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie az M és N rovatba beírt számok összegével. (K rovat = M + N rovat) 

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

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

TELEPÜLÉSNÉV  

 
 

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 
 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N 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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59. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Jegyzőkönyv a választás eredményéről az Európai Parlament tagjainak az országgyűlési 
képviselők választásával azonos napon tartott választásán 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA  A 
 

JEGYZŐKÖNYV A 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 szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján készült. 

a) Névjegyzéki adatok 

A lakcíme szerinti 
szavazóköri 

névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma 

Átjelentkezett 
választópolgárok 

száma 

A külképviseleti 
névjegyzékben 

szereplő 
választópolgárok 

száma 

A választópolgárok 
száma összesen 

A B C E 
    

 
b) Szavazók adatai 

A szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 

száma 

Átjelentkezéssel, 
külképviseleten és 
levélben szavazók 

beérkezett érvényes 
borítékjainak száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma 

összesen 

F I J 
   

 
c) Szavazás 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

Érvényes 
szavazólapok száma 

K M N 
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B   
A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 
 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA SZAVAZAT 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 A listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 
(meg kell egyeznie a B oldal N rovatába beírt számmal!) 
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  C 
 

Az 5%-os határ:  

Mandátumszerzésre jogosult listák: 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA ÉRVÉNYES 
SZAVAZAT 

1   

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

2   

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

3   

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

4   

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

5   

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

6   

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

7   

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

8   

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

9   

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

10   

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

11   

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

12   

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

13   

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

14   

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

15   

...........................................................................................................................azonosító       
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D   
 

Kiosztandó listás mandátumok száma:  

 

5.) A mandátumok kiosztása: 

 Lista neve 
(1) 

Lista neve 
(2) 

Lista neve 
(3)   Lista neve 

(n) 

Szavazat       

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 …       

 /22       
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  E 
6.) A mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett listák Mandátumok 
száma 

Mandátumot szerzett jelöltek 

neve sorszáma a 
listán 

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

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

   
  

 

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

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

*  
*  
*  

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

…….  

…….  

 
*  
*  

……. 

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

........................................................ 
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F   
NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

NÉV Aláírás Aláírás 
a jegyzőkönyv átvételéről 

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

– 

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

– 

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

…………………………………………..…………….… 
   

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

– 

p.h. 
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A nemzetgazdasági miniszter 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelete
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és e)–h)  pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEjEZET 
pÉNZTÁRgÉp KöTElEZŐ HASZNÁlATA

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az  adóalanyok az  1.  mellékletben 
meghatározott tevékenységük során.

 (2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól
a) a pénztárgép meghibásodása,
b) áramszünet,
c) a pénztárgép bevonása,
d) a pénztárgép eltulajdonítása,
e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése
esetén, feltéve, hogy nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül 
megoldható lenne.

 (3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés csak az érintett pénzátvételi helyen és
a) a  pénztárgép meghibásodása esetén a  meghibásodás bekövetkeztétől a  pénztárgép megjavításáig vagy 

a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett üzembe helyezett pénztárgép üzembe 
helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,

b) áramszünet esetén az áramszünet idején,
c) a pénztárgép bevonása esetén a bevonás idején,
d) a pénztárgép eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az új pénztárgép üzembe helyezéséig, de 

legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés észlelésétől számított 15. napig
érvényes.

 (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően, ha a  nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítésének feltételei 
a  (3)  bekezdés a)–d)  pontjában írt időtartam lejárta előtt más módon helyreállnak, a  (2)  bekezdés szerinti 
mentesülés ennek időpontjáig érvényes.

 (5) A  nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a  pénztárgépben 
első tételként a  (2)  bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a  nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel 
történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni, külön megjelöléssel vagy az  erről 
utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. Cserepénztárgép 
használata esetén a 42. § (6) bekezdése szerint kell eljárni.

II. FEjEZET 
A KöZVETlEN ADATlEKÉRDEZÉSSEl MEgVAlóSÍTOTT ADATSZOlgÁlTATÁS TEljESÍTÉSE AlólI  
EgyEDI MENTESÍTÉS

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az  általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi  CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178.  § (1a)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségét a  4. és 5.  mellékletben meghatározott tartalommal és formában, és az  ott meghatározott módon 
köteles teljesíteni.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján 
használó adóalany az  Áfa tv. 178.  § (1a)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét 
a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíti.

3. § (1) A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
kérheti az  e  rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli 
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felmentést (a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, 
ahol a  pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az  e  rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez 
szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), és az  elektronikus 
hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve 
az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

 (2) A  kérelem benyújtása, illetve az  egyedi mentesítés megadása nem érinti az  adóalany azon kötelezettségét, hogy 
nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján 
teljesítse.

 (3) A kérelemben meg kell jelölni
a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:

aa) település megnevezése,
ab) közterület neve,
ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, és

b) azt, hogy az üzemeltető pénztárgépet használó rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és 
milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

 (4) Az  egyedi mentesítést az  állami adóhatóság megadja, amennyiben a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(a továbbiakban: NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt 
pénzátvételi helyen nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki 
megoldás alkalmazásával sem biztosítható, vagy az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

 (5) Az egyedi mentesítés 1 évre szól.
 (6) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal 

korábban. Ebben az esetben az (1)–(5) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
 (7) A  kérelem benyújtása és a  kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban, továbbá 

az  egyedi mentesítés időtartama alatt a  pénztárgép üzemeltetője a  3.  melléklet A)  pont 9.  alpontjában foglaltak 
megfelelő alkalmazásával a  4.  mellékletben meghatározott adatokat CD/DVD lemezre, illetve az  előzőekkel 
funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta, a  tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig megküldi a  székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. 
Az adóalany kérelmére az állami adóhatóság az egyedi mentesítés tárgyában hozott határozatában engedélyezheti 
az adatszolgáltatási kötelezettség (8) bekezdés szerint történő teljesítését.

 (8) A  (7)  bekezdéstől eltérően az  adóalany a  2.  § (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét úgy 
is teljesítheti, hogy pénztárgépét a  napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy 
az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

 (9) Amennyiben az állami adóhatóság az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján megállapítja, hogy az elektronikus 
hírközlő hálózat az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt elérhetővé vált, az állami adóhatóság az egyedi 
mentesítést visszavonja az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával.

III. FEjEZET 
pÉNZTÁRgÉp FORgAlMAZÁSA ENgEDÉlyEZÉSÉNEK SZABÁlyAI

1. A pénztárgép forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

4. § (1) Az  e  fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban első fokon a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
(a  továbbiakban: MKEH) metrológiai hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon az  MKEH központi szerve 
(a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság) jár el.

 (2) Az  e  fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az  ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítható.

5. § (1) A pénztárgép forgalmazását az engedélyező hatóság akkor engedélyezi, ha a pénztárgép megfelel az e rendeletben 
meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

 (2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan pénztárgép forgalmazása engedélyezhető, amely képes – a külön jogszabály 
szerint – adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket 
euróban határozták meg.
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 (3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,
a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
c) akinek (amelynek) nincs az  állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, 

társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást 
engedélyeztek.

6. §  A forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a pénztárgépet kizárólag saját használatra kívánja importálni, 
előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

7. §  A  központi kommunikációs egységgel kiszolgált adóügyi ellenőrző egység rendszerek engedélyezésének jelen 
alcímben foglaltaktól eltérő szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

8. § (1) A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel 
kezdeményezhető.

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,
b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a  már érvényes forgalmazási 
engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,
bc) adóügyi ellenőrző egysége felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző 

számát,
c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, 

a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,
d) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

 (3) A  kérelemhez csatolni kell az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás 
(csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

 (4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:
a) 1 db adóügyi ellenőrző egység és nyilatkozat arról, hogy a  berendezés megfelel az  e  rendeletben előírt 

feltételeknek,
b) a  pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, stb.) 

azonosításához szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és 
székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek az e rendeletben előírt feltételeknek,

c) a pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, a 6. melléket C) 1. pontjában meghatározott dokumentáció,
d) az  adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az  eszköz felépítésének 

és működésének teljes leírását, az  adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát, teljes 
parancskészletét, a  parancsok működésének, a  végrehajtás feltételeinek a  leírását, az  adóügyi ellenőrző 
egységben lévő adattároló adatállományainak, azok mezőinek, rekordjainak részletes jelentés leírását,

e) a pénztárgép és a pénztárgép-nyomtató szervizkönyve,
f ) forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy

fa) forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül,
fb) a  telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység 

memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését 
az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

fc) az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,
g) nyilatkozat a  felhasználó részére a  számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a  számlakészítés 

megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek,
h) gyártói nyilatkozat, amely szerint az  adóügyi ellenőrző egység adattároló egysége legalább 16 milliárd 

karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a  berendezés rendszeresen 
figyelmeztet a tároló megtelésére.
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 (5) A gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes 
rendszerek (felhasználói programok) esetében a  (4)  bekezdésben meghatározottakon túl a  kérelemhez mellékelni 
kell az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési 
jegyzőkönyvet is.

 (6) A kérelemhez mellékelni kell továbbá:
a) az  adóügyi ellenőrző egységben történő adatfeldolgozás struktúráját és teljes körű leírását és az  adóügyi 

ellenőrző egységben futó program teljes forráskódját,
b) a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.

 (7) Számítógép alapú pénztárgépek esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:
a) a pénztárgép program etalon verzióját – feltüntetve a program megnevezését, a gyártó nevét, székhelyét, és 

az átadás dátumát –, amelynek tartalmaznia kell minden olyan felhasználói program modult, amely részt vesz 
a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában,

b) ellenőrző médiát, amely alkalmas az  etalon verzió és az  engedélyezés után telepítendő program 
azonosságának ellenőrzésére,

c) az ellenőrző média használatának leírását, amely tartalmazza
ca) az ellenőrző program nevét,
cb) az összehasonlításra kerülő fájlok listáját,
cc) az összehasonlító eljárás leírását,
cd) az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek),

d) teszt programot, amely alkalmas az  adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára és annak 
ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik.

 (8) Elektronikus napló szolgáltatást nyújtó pénztárgép esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:
a) az elektronikus napló elkészítésének teljes körű leírását,
b) a digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációját,
c) szerződést vagy egyéb igazoló dokumentumot arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok 

elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára,
d) a magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírását,
e) a digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges programot,
f ) a nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközöket,
g) az  elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírását, az  archivált fájlok megjelenítésére szolgáló 

eszközöket.
 (9) A (4)–(8) bekezdésben meghatározott dokumentációt, valamint a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és technikai 

funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető 
– nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

9. § (1) A  kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell a  pénztárgép valamennyi funkciójának ismertetését. 
A pénztárgép kizárólag ezeket a funkciókat hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

 (2) A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) hardver konfiguráció leírása,
c) számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása

ca) operációs rendszer,
cb) szoftver komponensek,

d) a  rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett 
egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),

e) értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
f ) napi zárás folyamatának részletes leírása,
g) adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása,
h) számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)

ha) számla típusok felsorolása,
hb) hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra,
hc) a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása,
hd) többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése,
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he) a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése,
hf ) a használni kívánt előnyomott számlák mintája,

i) euróra átállás folyamata:
ia) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
ib) tevékenységek az átállás időpontjában,
ic) az átmeneti időszak jellemzői,

j) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása,
k) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ka) forint üzemmód,
kb) felkészülési időszak,
kc) euró üzemmód.

 (3) A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata,
c) az  adóügyi ellenőrzőegység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az  online kapcsolat alól felmentést 

kapott,
d) fejlécadatok beállítása és módosítása,
e) áfa kulcs változtatásának módja,
f ) az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:

fa) a megtelés közeli állapot határa, kezelése,
fb) a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén,

g) a  kezelői leírásban nem ismertetett, a  szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép 
funkciók,

h) a  pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, 
lehetőségek,

i) számítógép alapú pénztárgép esetén az  ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes 
leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával,

j) az  adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos 
jelzések.

 (4) A  pénztárgép értékesítésekor a  forgalmazó köteles a  kezelői leírást a  vevő (üzemeltető) részére átadni. A  vevő 
részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

3. Típusvizsgálat

10. § (1) Az  engedélyező hatóság az  engedélyezési eljárás során a  típusvizsgálat keretében vizsgálja a  pénztárgép 
e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

 (2) A típusvizsgálat
a) műszaki vizsgálatból,
b) informatikai vizsgálatból és
c) a dokumentáció vizsgálatából áll.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

11. §  A  típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a  forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, 
az  engedélyező hatóság a  forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon, stb.) értesíti. Az  eszközt a  típusvizsgálatra 
az engedélyező hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.

12. §  A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság az engedélyező hatóság 
megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

13. § (1) A típusvizsgálatra az engedélyező hatóság hivatali helyiségében, és – szükség szerint – külső helyszínen kerül sor.
 (2) A  típusvizsgálattal érintett eszközt a  forgalmazónak kell a  típusvizsgálat helyszínére – ideértve az  engedélyező 

hatóság hivatali helyiségét is – szállítani, valamint gondoskodni kell az  elszállításról is. A  szállítási költségek 
a forgalmazót terhelik.
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 (3) Amennyiben a  típusvizsgálattal érintett pénztárgép sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat 
lefolytatása indokolt, a  vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a  vizsgálat lebonyolításához 
szükséges helyszínt – a  forgalmazónak kell biztosítania. A  külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben 
felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

 (4) A  típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a  forgalmazó köteles az  engedélyező 
hatóság rendelkezésére bocsátani.

14. §  A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. 
A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt az engedélyező hatóság részére 
be kell nyújtani.

15. §  A  típusvizsgálaton az  engedélyező hatóság munkatársain kívül csak a  forgalmazó, illetve meghatalmazottja, 
továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

16. §  A típusvizsgálat során az engedélyező hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében 
jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgéppel.

17. §  Amennyiben a  típusvizsgálat megállapítása alapján a  vizsgált pénztárgép nem felel meg az  e  rendeletben foglalt 
feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az  engedélyező hatóság határidő 
tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

18. § (1) Amennyiben a  típusvizsgálat megállapítása alapján a  vizsgált pénztárgép megfelel az  e  rendeletben foglalt 
feltételeknek – ideértve azt az  esetet is, ha a  17.  § alapján a  kérelmező az  engedélyező hatóság felhívásának 
megfelelő módosításokat elvégezte –, az  engedélyező hatóság a  vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas 
eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

 (2) A  forgalmazónak az  etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a  forgalmazási engedély jogerőre 
emelkedését követő 10 évig.

 (3) Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó 
jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

 (4) A  típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az  engedélyező hatóság a  forgalmazási engedély 
jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

4. Forgalmazási engedély

19. § (1) A  típusvizsgálat megállapításai alapján az  engedélyező hatóság határozattal dönt a  forgalmazási engedély 
megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

 (2) A  forgalmazást engedélyező határozat a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:
a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,
b) a forgalmazható pénztárgép típusának pontos megnevezése,
c) a forgalmazási engedély száma,
d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a  módosítás, kiterjesztés száma, a  módosítás, 

kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az  az időtartam, amely alatt a  korábban 
üzembe helyezett és a  módosításkor is üzemelő pénztárgépek szoftverét le kell cserélni az  újonnan 
engedélyezettre.

20. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.
 (2) A  forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a  forgalmazási engedélyt – a  jogutódlás cégnyilvántartásba 

való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.
 (3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal 

érvényét veszti.

21. § (1) Pénztárgép csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.
 (2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.
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22. §  Az engedélyező hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó
a) meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet forgalmaz vagy meg nem engedett funkció 

kialakításában közreműködik,
b) egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba,
c) nem tesz eleget a 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak,
d) a pénztárgépet nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el,
e) nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

23. §  Az  engedélyező hatóság elektronikus úton tájékoztatja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) 
a  forgalmazási engedély kiadásáról, a  forgalmazási engedély módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról 
a  19.  § (2) szerinti adatok, továbbá a  határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok 
átadásával. A  tájékoztatással egyidejűleg az  engedélyező hatóság elektronikus úton megküldi a  forgalmazó által 
az engedély kiadása iránti kérelemhez benyújtott, a 8. § (9) bekezdése szerinti elektronikus adathordozón benyújtott 
dokumentációt.

5. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése

24. § (1) Ha a  forgalmazó az  érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépen bármilyen szoftver-, vagy 
hardverváltoztatást kíván végrehajtani,
a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,
b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése
iránti kérelmet kell benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a  módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a  módosítás, kiterjesztés indokát a  kérelemben 
egyértelműen meg kell jelölni.

 (3) A  módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben 
a  forgalmazó a  módosításra a  forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő 
biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is 
üzemelő valamennyi pénztárgép szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

 (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében működő üzemeltető program 
(a  továbbiakban: adóügyi ellenőrző egység szoftver) frissítését a  módosított forgalmazási engedély jogerőre 
emelkedését követően a  NAV távoli hozzáférés útján végzi el azon pénztárgépek tekintetében, amelyek 
vonatkozásában az adóalanya 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét. Az  adóügyi ellenőrző egység szoftver új változatát az  engedélyező hatóság 
bocsátja a NAV rendelkezésére a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.

 (5) A  NAV hivatalos honlapján közzétett közleményében tájékoztatja az  érintett üzemeltetőket a  (4) és (6)  bekezdés 
szerinti adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítésének szükségességéről és ennek menetéről.

 (6) Azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült, 
illetve amely vonatkozásában az  adóalany a  2.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az  Áfa tv. 178.  § 
(1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, az adóügyi ellenőrző egység szoftver frissítését kizárólag 
abban az  esetben kell elvégezni, amennyiben ezt a  forgalmazó a  forgalmazási engedély módosítása iránti 
kérelmében kifejezetten megjelölte. Ebben az esetben a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a pénztárgép 
üzemeltetőjének jelzése alapján a módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon 
belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek adóügyi ellenőrző egység szoftvere 
lecserélésre kerüljön az újonnan engedélyezettre.

IV. FEjEZET 
A pÉNZTÁRgÉp SZERVIZElÉSÉNEK SZABÁlyAI

6. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése

25. §  A szerviznek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az illetékes állami adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon kell benyújtania. A nyilvántartásba vételről az állami adóhatóság 15 napon belül dönt.
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26. §  A szervizek nyilvántartása valamennyi szerviz esetében tartalmazza az alábbi adatokat:
a) a szerviz neve, székhelye, adószáma,
b) a szerviz nyilvántartási száma.

27. § (1) Az állami adóhatóság – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával – törli a szervizt a nyilvántartásból, 
ha
a) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

176/D. § (2) bekezdésében foglalt feltételeinek,
b) az nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (3) bekezdésében foglalt feltételeinek,
c) a  nem egyéni vállalkozó szerviznek három hónapon keresztül nincs érvényes műszerész igazolvánnyal és 

plombanyomóval rendelkező műszerésze,
d) az egyéni vállalkozó szerviz tevékenységét három hónapon keresztül szünetelteti,
e) azt a szerviz kérelmezi,
f ) a szerviz jogutóddal szűnik meg.

 (2) A szerviz jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve az egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az állami adóhatóság 
a megszűnés, illetve az elhalálozás napjával külön határozat meghozatala nélkül törli a szervizt a nyilvántartásból.

 (3) Nem törölhető a szerviz az (1) bekezdés c) pontja alapján, ha a három hónapos időszak lejárta előtt előterjesztett, 
a 28. § (1) bekezdése szerinti kérelmének helyt adtak.

 (4) A szerviz jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód az Art. 176/D. §-a alapján kérheti nyilvántartásba vételét.

7. A műszerészi igazolvány

28. § (1) A  műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a  szerviz terjesztheti elő. A  kérelmet a  szerviz székhelye szerint 
illetékes állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell
a) az  Art. 176/E.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági 

bizonyítványt, valamint
b) a  műszerész nyilatkozatát arról, hogy a  kérelmezőn kívül nem áll más szerviz alkalmazásában. Határozott 

idejű foglalkoztatás esetén a szerviz ennek tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról is nyilatkozik.
 (3) Az  egyéni vállalkozó saját műszerészi igazolványának kiállítását a  szervizként való nyilvántartásba vételét 

megelőzően is kérelmezheti, legkorábban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ebben 
az esetben a kérelemhez nem kell mellékelni a (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatot.

29. § (1) Ha az  állami adóhatóság a  műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemnek helyt ad, 30 napon belül kiállítja 
a műszerészi igazolványt és erről értesíti a kérelmet benyújtó szervizt.

 (2) A  kiállított műszerészi igazolványt a  műszerész személyesen veheti át az  állami adóhatóság által kijelölt 
ügyfélszolgálaton. Ha a  műszerész nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, a  műszerészi igazolványt csak 
az új plombanyomóval együtt veheti át. Ha a műszerész rendelkezik érvényes plombanyomóval, azt a műszerészi 
igazolvány személyes átvétele alkalmával köteles bemutatni.

 (3) A  műszerészi igazolvány átvételével egyidejűleg a  műszerész a  birtokában lévő műszerészi igazolványt köteles 
leadni.

30. §  A műszerészi igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a műszerész családi és utónevét,
b) a műszerészt foglalkoztató szerviz nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,
c) az igazolvány számát,
d) az igazolvány érvényességi idejét,
e) a plombanyomó(k) számát.

31. § (1) A műszerészi igazolványt annak érvényessége alatt kizárólag a műszerész tarthatja birtokban.
 (2) A  műszerész a  műszerészi igazolványt a  szervizelési tevékenység végzése során köteles magánál tartani, és azt 

az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja felhívására felmutatni.
 (3) Ha az  állami adóhatóság e  rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja megállapítja, hogy 

a műszerészi igazolvány érvénytelen, azt átvételi elismervény kiállítása mellett bevonja.
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32. § (1) Az igazolvány érvényességi ideje két év.
 (2) Az  igazolvány érvényességi ideje az  (1)  bekezdéstől eltérően a  foglalkoztatás időtartama, ha az  a  szerviz 

28. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata értelmében két évnél rövidebb.

33. § (1) A szerviz 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni
a) a 30. § a) pontja szerinti adatok változását,
b) a műszerész foglalkoztatásának végét.

 (2) A  műszerész – az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon – 15 napon belül köteles bejelenteni az  állami 
adóhatóságnak, ha nem felel meg a  műszerészi igazolvány kiállításának az  Art. 176/E.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott feltételeknek.

 (3) A bejelentéshez mellékelni kell az azt alátámasztó iratokat.
 (4) A  műszerészt az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti bejelentés szabályos megtételéig e  rendelet szabályainak 

alkalmazása szempontjából a szerviz foglalkoztatottjának kell tekinteni.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket a  műszerész is megteheti. A  műszerész bejelentése nem érinti szerviz 

(1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét.

34. § (1) Érvénytelen a műszerészi igazolvány, ha
a) a  műszerész nem felel megaműszerészi igazolvány kiállításának az  Art. 176/E.  §(2)  bekezdésében 

meghatározott feltételeknek,
b) az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott,
c) érvényességi ideje lejárt,
d) a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy meghamisították,
e) azt nem az arra jogosult használja fel,
f ) megsemmisült,
g) elveszett vagy eltulajdonították,
h) a műszerész meghalt,
i) a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adóhatóság törli a szervizek nyilvántartásából.

 (2) Az  igazolvány külön erre irányuló döntés nélkül, az  érvénytelenséget kiváltó esemény bekövetkeztével veszti 
érvényét.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adatváltozás oka nem a  szervizzel fennálló foglalkoztatotti jogviszony 
megszűnése, az  igazolvány a  változás határidőben történt bejelentése esetén az  új igazolvány átvételéig történő 
leadásakor, de legfeljebb a (2) bekezdés szerinti időponttól számított 45. napon veszti érvényét.

 (4) A  műszerész az  (1)  bekezdés d)–g)  pontjai szerinti eseményt, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
köteles jelenteni az állami adóhatóságnak.

 (5) A műszerész az (1) bekezdés a)–e) és i) pontja alapján érvénytelenné vált, valamint a megkerült igazolványt, a szerviz 
az  (1)  bekezdés h)  pontja alapján érvénytelenné vált igazolványt felszólítás nélkül, 15 napon belül köteles leadni 
az állami adóhatóság valamelyik ügyfélszolgálatán.

 (6) A műszerészi igazolvány érvénytelenségének észlelése esetén – a 31. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az állami 
adóhatóság végzéssel is kötelezheti a műszerészt, illetve a szervizt a műszerészi igazolvány leadására.

8. A plombanyomó

35. §  A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket – a 32. § és a 34. § (1) bekezdés a)–c) és i) pontja kivételével – 
a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a rendelkezés műszerészi igazolványt említ, azon 
plombanyomót kell érteni.

36. §  A plombanyomó kiállítása és a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmek egy kérelemben is előterjeszthetőek.

9. A szervizelési tevékenység szabályai

37. §  A  műszerész a  szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles 
műszerészi igazolványát és plombanyomóját az  üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, 
üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a  szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon 
bemutatni.



82154 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

38. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a pénztárgép szabályosan le 
van-e plombálva, és ezt a pénztárgépnaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.

 (2) Ha a  pénztárgép nincs szabályosan plombálva, a  plombálást a  pénztárgépnaplóba bejegyzettek nem tükrözik 
hűen, a  pénztárgépnaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a  pénztárgépnapló nincs 
az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, 
erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

 (3) A  műszerész a  (2)  bekezdésben foglaltakon túl a  szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy 
az  e  rendeletben, illetve a  pénztárgép típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb 
rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.

 (4) A  műszerész köteles az  elvégzett tevékenységet, valamint a  szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot 
a pénztárgépnaplóban dokumentálni.

 (5) Amennyiben a  pénztárgépnaplót az  üzemeltető nem tudja a  műszerész rendelkezésére bocsátani, 
a szerviztevékenység nem kezdhető meg.

 (6) A  műszerész a  szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a  pénztárgépet a  rendelkezésére bocsátott 
plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a  plomba feltörése nélkül 
a pénztárgépbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).

 (7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

39. § (1) A  szerviz az  általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről – kivéve az  adóügyi ellenőrző egység 
cseréjével nem járó javítást – 5 napon belül, továbbá azokról az  eseményekről, körülményekről, amelyekről 
e  rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az  erre rendszeresített nyomtatványon adatot 
szolgáltat az állami adóhatóság felé.

 (2) A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, 
üzemeltető részéről jelenlévő más személy) részére átadja. Az  üzemeltető a  jegyzőkönyveket 5 évig köteles 
megőrizni.

40. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.
 (2) A  szerviz megszűnését követően az  e  rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az  (1)  bekezdésben foglalt 

időpontig
a) a jogi személy jogutódja,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a külön jogszabályban előírt személy
tesz eleget.

 (3) Egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az  iratokat a  vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában 
az örökös köteles az állami adóhatósághoz továbbítani.

 (4) Az  iratőrzési kötelezettség az  iratok eredeti példányára, eredeti példány hiányában külön jogszabályban előírt 
módon elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik.

10. Javítás

41. § (1) Az üzemeltető köteles a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba.
 (2) Amennyiben az  üzemeltető a  pénztárgép javítását, vagy a  meghibásodott pénztárgép helyett más pénztárgép 

üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a  javítást, illetve az  üzembe helyezést vállaló szerviz 
a  bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és erről az  üzemeltetőt a  bejelentés egyedi 
sorszámának közlésével tájékoztatja.

 (3) Az  üzemeltető az  (1)  bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a  bejelentés megnevezésével (javítás 
vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a  (2)  bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének 
időpontjával.

 (4) A szerviz a bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megkísérelni a pénztárgép megjavítását.

42. § (1) Az  üzemeltető kérésére a  szerviz köteles a  bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani 
a javítás idejére.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam
a) a megjavított pénztárgép visszaszolgáltatásáig,
b) a javíthatatlannak minősített pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 8. napig,
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c) az  a)  pont alá nem tartozó pénztárgép visszaszolgáltatása esetén a  pénztárgép más szerviz általi azonnali 
megjavításáig vagy e  más szerviz által az  (1)  bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó 
cserepénztárgép rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a  pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 
15. napig

tart.
 (3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban feltüntetni. 

A  javítás befejezését követően a  szerviznek mind a  visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a  javított gép 
(készülék) bevételi adatait a pénztárgépnaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

 (4) A  cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a  szerviz az  erre rendszeresített 
nyomtatványon az  üzembe helyezést, illetve a  visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat 
az állami adóhatóság részére.

 (5) Javíthatatlan a pénztárgép, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel.
 (6) A  pénztárgépbe a  javítás befejezését követő első tételként a  kézi nyugtaadással és a  cserepénztárgéppel 

bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán 
történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

43. §  E  fejezet rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha a  szervizelési tevékenységet a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával 
rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzi.

V. FEjEZET 
A pÉNZTÁRgÉp üZEMElTETÉSÉNEK EgyES SZABÁlyAI

44. § (1) Az  adóalany új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréjét 
megelőzően köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni az adóalany
a) nevét,
b) adószámát,
c) székhelyét,
d) a pénztárgép üzemeltetési helyét,
e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen,
f ) amennyiben a  pénztárgép üzembe helyezésére pénztárgép cseréje okán kerül sor, a  lecserélni tervezett 

pénztárgép AP számát,
g) az  adóügyi ellenőrző egység cseréje esetén a  lecserélni tervezett adóügyi ellenőrző egységben rögzített 

AP számot.
 (3) A bejelentés alapján az állami adóhatóság

a) a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a bejelentő 
elektronikus tárhelyére,

b) a  bejelentés postai úton történt megküldése esetén a  beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton 
megküldi az  új pénztárgép üzembe helyezéséhez, illetve a  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének 
cseréjéhez szükséges üzembe helyezési kódot.

 (4) Az  adóalany köteles az  üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést 
– a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben kinyomtatott formában – a pénztárgép értékesítőjének, illetve az adóügyi 
ellenőrző egység cseréje esetén a cserét végző műszerész részére átadni.

 (5) A  pénztárgép értékesítője, illetve az  adóügyi ellenőrző egység cseréjét végző műszerész rögzíti a  pénztárgépben 
az AP számot, valamint az állami adóhatóság által az adóalany részére megküldött üzembe helyezési kódot.

 (6) Az  üzembe helyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az  adóügyi ellenőrző egység 
az  5.  mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a  NAV szerverével. A  NAV szervere az  5.  melléklet 
szerinti válaszüzenettel
a) üzembe helyezi a pénztárgépet, illetve az új adóügyi ellenőrző egységet,
b) elutasítja az  üzembe helyezést, amennyiben a  rögzített üzembe helyezési kód érvénytelen, vagy az  adott 

pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezésére korábban már sor került, vagy egyéb, 
adategyezőségi hiba okán az üzembe helyezés nem végezhető el.
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 (7) Érvénytelen az  üzembe helyezési kód, amennyiben azt nem az  állami adóhatóság adta ki, illetve amennyiben azt 
korábban más pénztárgép, illetve adóügyi ellenőrző egység üzembe helyezéséhez felhasználták.

 (8) A 3. melléklet GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentésben 
a  (2)  bekezdés szerinti adatokat mindkét adóalany tekintetében meg kell adni. A  bejelentőnek a  bejelentéshez 
csatolnia kell a másik érintett adóalany bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazását.

 (9) A  bejelentésen megadott, a  (2)  bekezdés a)–c)  pontjában megjelölt adatok kizárólag az  adóalany azonosítását 
szolgálják, a pénztárgép üzembe helyezése az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal valósul meg.

45. § (1) Amennyiben az  adóalany 44.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában megjelölt adataiban változás következik be, a  NAV 
szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint módosítja a pénztárgépben az adóalany nevére, adószámára, 
székhelyére vonatkozó adatot.

 (2) A  44.  § (2)  bekezdés e)  pontjában megjelölt adat pénztárgépben történő megváltoztatását az  adóalany az  52.  §  
(1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint kérheti az állami adóhatóságtól.

 (3) Az  (1)–(2)  bekezdéstől eltérően, a  3.  § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében az  egyedi 
mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az  adóalany a  2.  § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, 
a  44.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti adatokat a  pénztárgépben a  műszerész szervizelési tevékenység 
keretében módosítja.

46. § (1) A  pénztárgép üzemeltetője az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon köteles az  állami adóhatósághoz 
adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az általa üzemeltetett pénztárgépet használatból kivonta, a használatból 
történő kivonást követő 5 napon belül.

 (2) Használatból történő kivonásnak minősül, ha a  pénztárgép üzemeltetője azzal a  céllal fejezi be a  pénztárgép 
használatát, hogy az adott pénztárgépet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.

 (3) Amennyiben a  pénztárgép használatból való kivonásával egyidejűleg új pénztárgép üzembe helyezésére is sor 
kerül, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a 44. § szerinti bejelentés útján kell teljesíteni.

 (4) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgép selejtezése, illetve eladása esetén.

47. § (1) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységét az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg 
kell őriznie.

 (2) A  3.  melléklet GA) alcím 3.  pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az  adóügyi ellenőrző egységet 
az üzemanyag tulajdonosának kell megőriznie az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig.

48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 

1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.
 (3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát.

 (4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

49. § (1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező.
 (2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.
 (3) A  pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi 

jelentést”-t kell készíteni.

50. §  Az  üzemeltető köteles biztosítani, hogy az  adóügyi ellenőrzőegység és a  NAV szervere közötti, e  rendelet szerinti 
elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne 
zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

11. Változás a pénztárgép használatában

51. § (1) Az  üzemeltető az  erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az  állami adóhatóságnak a  pénztárgép 
használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést követően a  pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az  üzemeltető 
az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.

52. § (1) A  pénztárgép üzemeltetője köteles a  pénztárgép üzemeltetési helyének megváltozását az  erre a  célra 
rendszeresített nyomtatványon az  üzemeltetési hely megváltoztatásának időpontját megelőző 5. napig az  állami 
adóhatósághoz bejelenteni. A  bejelentésben meg kell jelölni az  üzemeltetési hely megváltoztatásának tervezett 
időpontját.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  NAV szervere az  5.  mellékletben meghatározottak szerint 
a  bejelentésben megjelölt időponttal módosítja a  pénztárgépben a  pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozó 
adatot.

 (3) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében – amennyiben 
az  adóalany a  pénztárgép új üzemeltetési helye tekintetében is egyedi mentesítésben részesül – az  egyedi 
mentesítés időtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az  adóalany a  2.  § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, 
a pénztárgépben a műszerész szervizelési tevékenység keretében rögzíti az új üzemeltetési helyet.

 (4) A  pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor az  üzemeltetési hely megváltozásának időpontját és 
az üzemeltetési hely címét
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető,
b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben a műszerész
köteles a pénztárgépnaplóba bejegyezni.

53. §  Az  üzemeltető köteles a  pénztárgép megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően 
haladéktalanul bejegyezni a  pénztárgépnaplóba, és azt az  észlelést követő 8 napon belül, az  erre rendszeresített 
nyomtatványon bejelenteni az állami adóhatóságnak.

12. A pénztárgépnapló

54. § (1) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú 
számadás alá kell vonni.

 (2) A  pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy 
pénztárgépnapló vezethető.

 (3) A  pénztárgépnaplóba bejegyzést az  e  rendeletben meghatározott esetekben az  üzemeltető vagy 
– a (4) bekezdésben foglaltak szerint – a műszerész tehet.

 (4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás 
megtagadása esetén a  műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az  aláírás megtagadásának 
okát. Az  aláírás megtagadásáról az  üzemeltető az  erre rendszeresített nyomtatványon, az  aláírás megtagadásától 
számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

 (5) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.
 (6) A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.
 (7) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.
 (8) Ha a  pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az  üzemeltető köteles a  szervizt haladéktalanul értesíteni. 

A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó 
bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

13. A pénztárgép selejtezése

55. § (1) Selejtezni kell a pénztárgépet, ha
a) javíthatatlan,
b) megsemmisült, elveszett,
c) eltulajdonították.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést
a) javíthatatlan pénztárgép esetén a szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv átvételétől,
b) megsemmisült, elveszett pénztárgép esetén a  megsemmisülés, elvesztés 53.  § szerinti bejelentése alapján, 

a bejelentéstől,
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c) eltulajdonított pénztárgép esetén az  eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást 
lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől

számított 30 napon belül kell elvégezni.
 (3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a pénztárgép selejtezhető. A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz 

fel, és a  selejtezésről, valamint a  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének kiszereléséről az  állami adóhatóság 
részére az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

 (4) A  pénztárgép selejtezésekor az  adóügyi ellenőrző egységet a  szervizzel ki kell szereltetni. A  kiszerelt adóügyi 
ellenőrző egység más pénztárgépbe nem szerelhető be.

14. Adóügyi ellenőrző egység cseréje és az adóügyi ellenőrző egységre vonatkozó egyéb szabályok

56. § (1) Amennyiben a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége megtelik, meghibásodik, vagy a pénztárgép üzemeltetőjének 
személyében változás következik be, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kell.

 (2) Tilos a  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje, ha a  pénztárgép forgalmazási engedélyét a  22.  § 
a)–d) pontjaiban foglaltak miatt vonták vissza.

57. § (1) A  pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén kizárólag a  forgalmazó által biztosított, adott 
pénztárgéptípushoz engedélyezett adóügyi ellenőrző egység építhető be a pénztárgépbe.

 (2) A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző 
egységbe.

VI. FEjEZET 
VEgyES RENDElKEZÉSEK

58. §  Az e rendeletben foglaltakat az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.

59. § (1) A  IV. fejezet 9. és 10. alcímében, továbbá az  V. fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget kétvállalkozós 
üzemanyagkút rendszer esetén adóalanyonként külön-külön kell teljesíteni.

 (2) A  IV. fejezet 9. és 10. alcímében, továbbá az  V. fejezetben előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget 
az Art. 175. § (9) bekezdése alapján elektronikus bevallásra kötelezettek elektronikusan teljesítik.

15. Az AP szám

60. §  A forgalmazó a pénztárgép értékesítésekor köteles az adóügyi ellenőrző egységben rögzíteni az AP számot.

61. § (1) Az AP szám az adóügyi ellenőrző egység és egyben a pénztárgép egyedi azonosító száma.
 (2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az  1. karaktere „A”-val induló, a  forgalmazási engedélyben meghatározott, alfabetikus sorrendben 
folyamatosan növekvő betű,

b) 2–4. karaktere „001”-gyel induló, a  forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő 
sorszám,

c) az  5–9. karaktere a  forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő 
sorszám.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott karakter alfabetikus sorrendben akkor változik, ha a  (2)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott 2–4. karakter a 999-et meghaladta.

 (4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 1–4. karakter a forgalmazási engedély száma.
 (5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott karakterként a latin abc nagy betűi használhatók, a „T” betű kivételével.

16. Ellenőrzés

62. § (1) A  pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeket az  állami adóhatóság az  Art. egyes adókötelezettségek ellenőrzésére, illetve adatgyűjtésre 
irányuló ellenőrzésre vonatkozó szabályainak, a hatósági eljárást az Art. hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak 
megfelelő alkalmazásával folytatja le azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyon az ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, 
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szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a  pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, 
szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.

 (2) Az Art. 176/F. § szerinti ellenőrző vizsgálatot a Hatóság a bevont pénztárgép átvételétől számított 10 napon belül 
elvégzi.

 (3) A  Hatóság az  ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet azzal a  személlyel (szervezettel) közöl, 
akitől (amelytől) a  pénztárgépet bevonták. A  Hatóság a  határozatról elektronikus úton tájékoztatja az  állami 
adóhatóságot.

 (4) Amennyiben a  Hatóság az  ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a  bevont pénztárgép 
e  rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, de a  hiba, hiányosság kiküszöbölhető, úgy 
a pénztárgép visszaadásával egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a  forgalmazót vagy azt, akitől a pénztárgépet 
bevonták a  hiba kijavítására. A  kötelezett a  hiba előírt határidőben történő kijavítását a  Hatóság előtt igazolni 
köteles.

63. §  Az  Art. 176/F.  § (4)  bekezdése szerinti esetben az  állami adóhatóság a  pénztárgép bevonásáig a  pénztárgépet 
–  az  5.  melléklet 9.  pontjában foglaltak szerint – blokkolhatja. A  pénztárgép blokkolt állapotba helyezése 
a pénztárgép bevonásának idejébe beleszámít.

17. A pénztárgép engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai

64. § (1) A  pénztárgép forgalmazásának engedélyezéséért és a  forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért 
fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díjat az  MKEH 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlájára átutalással 
vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A  közlemény rovatban az  alábbiakat kell 
szerepeltetni:
a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében a forgalmazó neve, adószáma,
b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) forgalmazó neve, adószáma,
bb) eredeti engedély száma,
bc) módosítás sorszáma.

 (3) A  díj megfizetése a  kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az  igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését 
a  fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén 
a  hitelintézet által kiállított, az  átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával 
kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.

 (4) A  Hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja a  2.  mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 
50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (2) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

65. §  Az  igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a  66.  §-ban szabályozott 
esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

66. § (1) Ha a  forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a  forgalmazó 
visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási 
díj nem jár vissza.

 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha az  engedélyező hatóság a  forgalmazás engedélyezése 
iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a  típusvizsgálatra nem került sor, 
a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

 (4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a forgalmazónak teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a Hatóság által 
hozott határozat a forgalmazó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A díj visszatérítését 
hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.
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18. Értelmező rendelkezések

67. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. adóév: az Art.-ban meghatározott adóév,
 2. adóügyi bizonylat: nyugta, egyszerűsített számla, napi forgalmi jelentés, időszakos forgalmi jelentés, nyugta 

vagy egyszerűsített számla sztornó bizonylata, nyugta vagy egyszerűsített számla visszáru bizonylata, 
göngyölegjegy,

 3. adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő,
 4. adóügyi ellenőrző egység: a  pénztárgép azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és mobil 

adatkommunikációs egysége, mely az  Áfa tv.-ben és e  rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott 
adattartalmú adóügyi bizonylatokat, valamint annak elválaszthatatlan részét képező elektronikus 
nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá biztosítja és ellátja a  pénztárgép és a  NAV közötti titkosított 
adatkommunikációt,

 5. adóügyi ellenőrző egység szoftver: az adóügyi ellenőrző egység e rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban 
működő szoftver,

 6. áfa tábla: az áfa jel és a hozzátartozó érték egymáshoz rendelése,
 7. bizonylat: adóügyi és nem adóügyi bizonylat,
 8 blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a pénztárgép üzemszerű használatra nem alkalmas,
 9. elektronikus napló: a  pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással 

védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a  kiadott bizonylatok 
adattartalma a  kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a  kiadott bizonylatok 
ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek,

10. ellenőrző kód: a  pénztárgépen kibocsátott bizonylatok és a  pénztárgépen bekövetkező események 
rögzítésekor az  adóügyi ellenőrző egység által, az  SHA-256 algoritmussal, az  adott bejegyzésből, az  előző 
bejegyzésre képzett ellenőrző kódból, valamint az  előzőleg lezárt szöveges állomány utolsó ellenőrző 
kódjából képzett 64 karakter hosszú, hexadecimális számként értelmezhető kód, ami alkalmas a  rögzített 
adattartalom sértetlenségének igazolására,

11. gyakorló üzemmód: a  pénztárgép olyan, nem kötelezően beépített üzemmódja, mely az  új felhasználók 
oktatását szolgálja. Ennek során a  pénztárgép adóügyi bizonylatot vagy az  üzletmenet szempontjából 
releváns adatokat tartalmazó dokumentumot nem bocsát ki,

12. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,
13. kriptográfiai modul: olyan mikrokontroller, amely a digitális aláírás képzéséhez szükséges feladatokat végzi el,
14. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely a napi zárás összesítőit nem változtatja 

meg,
15. pénzátvételi hely: minden olyan hely, ahol az adóalany nyugtaadási kötelezettségével járó fizetés történik,
16. stilizált Ap jel: az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma,
17. szekvenciális kiíratás: az adatok tárolási sorrendje szerinti kiíratás,
18. szervizelési tevékenység: a  pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, 

az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált 
pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli,

19. túlcsordulás: olyan esemény, amelynek során egy művelet eredménye nem ábrázolható a  számára definiált 
változóban,

20. „újsor” karakter: a 10-es kódú karakter,
21. üzemanyagkártya: üzemanyag vásárlást lehetővé tévő kártya, amely használatával megvalósult vásárlás 

ellenértékének kifizetése utólag, banki átutalással történik meg,
22. üzembe helyezés: a  végfelhasználó számára szánt pénztárgép első, továbbá az  üzemeltető személyének 

megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése,
23. üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja,
24. üzlet: a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet.
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VII. FEjEZET 
ZÁRó RENDElKEZÉSEK

19. Hatályba léptető rendelkezések

68. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. melléklet C) alcím 1. pont f ) alpontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések

69. § (1) A  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő 
pénztárgépek – a 70–73. § -ban foglalt kivétellel – 2013. augusztus 31-ig üzemeltethetők.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére, a  pénztárgép adataira vonatkozó 
adatszolgáltatásra – ideértve az  adómemória kiíratására vonatkozó kötelezettséget is – a  számla, egyszerűsített 
számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter 
alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) A  NAV előtt 2013. március 19-én folyamatban lévő, a  számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése, 4. § (7) bekezdése és 5. § (3) bekezdése szerinti eljárásokat a NAV 
2013. március 20-ával megszünteti. 2013. március 19-ét követően az e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem 
felelő pénztárgépek tekintetében forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése, illetve adómemória csere iránti 
kérelem nem terjeszthető elő. Az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek adómemóriája 
külön engedély nélkül cserélhető.

 (4) A NAV által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április 
30-án érvényüket vesztik.

70. §  Az az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, aki 2013. szeptember 3-át megelőzően 
a  44.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentést az  állami adóhatósághoz megtette, jogosult az  e  rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig a  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de 
az e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet üzemeltetni azzal, hogy 2013. október 1-jétől 
az  üzemeltetés további feltétele, hogy az  e  rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzésére 
vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezzen.

71. § (1) A  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, 
elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-éig üzemeltethetőek.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti határidő vonatkozik azokra a  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de 
az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépekre is, 
amelyeket olyan, az  1.  § (1)  bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany üzemeltet, aki (amely) 
a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseit közbeszerzés keretében köteles 
megvalósítani.

 (3) 2013. május 1-jéig az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a  számla, 
egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító pénztárgép és 
taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni, azzal, hogy az  a  szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az  állami 
adóhatóság által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az  az e  rendelet 
szerint kérheti a  szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően 
az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

 (4) A  pénztárgép üzemeltetője 2014. február 28-ig köteles az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénztárgép adómemóriáját 
a  2013. január 1. és a  pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában kiíratni, és azt 
az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.
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72. § (1) A 71. § (1) bekezdés szerinti pénztárgép tekintetében a 2. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget 2013. július 1. 
és a  pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb 2013. december 31.) között az  elektronikus naplók, 
valamint az  elektronikus naplók adattartalmának NAV részére elektronikus úton történő megküldésével kell 
teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének technikai részleteit a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal internetes honlapján 2013. március 10-ig közzéteszi.

73. § (1) A  pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az  adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely 
vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra, a  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de 
az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet 2015. január 1-jéig üzemeltetheti.

 (2) 2013. május 1-jéig az  (1)  bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére a  számla, egyszerűsített 
számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter 
alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy az  a  szerviz, illetve műszerész, aki (amely) 2013. március 20-án nem rendelkezik az  állami adóhatóság 
által kiadott szervizengedéllyel, műszerészi igazolvánnyal, illetve plombanyomóval, az  e  rendelet szerint kérheti 
a  szervizként, illetve műszerészként történő nyilvántartásba vételét. 2013. május 1-jét követően az  (1)  bekezdés 
szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére jelen rendeletet kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy 
a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti, a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak 
meg nem felelő pénztárgép adómemóriáját ki kell íratni
a) adómemória csere esetén,
b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,
c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

 (3) Az adómemória kiíratást a pénztárgépnaplóba be kell jegyezni.
 (4) A  pénztárgép adómemóriájának kiírását az  üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, 

szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. A szerviz, illetve amennyiben az adómemória 
kiírást nem szerviz végzi, az  üzemeltető köteles a  kiírást bejegyezni a  pénztárgépnaplóba, és arról a  39.  § 
(1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

74. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany, akinél 2013. május 1-jét követően 
új tevékenység kezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgép beszerzése szükséges, az  e  rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezéséig nyugta- és számlakibocsátási kötelezettségének kézi 
kibocsátású nyugtával, számlával vagy az  e  rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, de e  rendeletben 
foglaltak szerint 2013. augusztus 31-ig vagy 2013. december 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel is eleget 
tehet, feltéve, hogy a  pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a  44.  § 
(1)  bekezdése szerinti bejelentést az  állami adóhatósághoz megteszi és az  e  rendeletben foglalt előírásoknak 
megfelelő pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a  bejelentésre előírt határidőt megelőzően kötött szerződéssel 
vagy a  pénztárgép forgalmazója által a  bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel 
rendelkezik.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép beszerzését követően 
első tételként a kézi nyugta- és számlaadással bizonylatolt bevételt is be kell ütni külön megjelöléssel, vagy az erről 
utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

75. §  A  3.  melléklet C) alcím 1.  pont f )  alpontja hatálybalépéséig valamennyi termék, szolgáltatás forgalmi gyűjtőinek 
második és harmadik karaktere „00”.

76. §  Az  állami adóhatóság által a  számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint 
a  nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3.  § 
(2) bekezdése alapján, pénztárgép kötelező alkalmazása alól adott, 2013. március 19-én érvényben lévő felmentések 
2014. december 31-ig érvényben maradnak.

77. §  A  44.  §-t a  NAV, illetve jogelődje az  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett pénztárgépek 
tekintetében nem kell alkalmazni.
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78. § (1) 69.  § (1)  bekezdését, 70.  §-át és 74.  § (1)  bekezdését a  2013. augusztus 31-ét követően indult, 2013. szeptember 
14-én folyamatban volt eljárásokban is alkalmazni kell.

 (2) A 74. § (1) bekezdése alkalmazásában, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok 2013. szeptember 14-ét megelőzően 
következett be, a  pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezése időpontjának 2013. szeptember 14-ét kell 
tekinteni.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

79. § (1) A  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (2) Az  e  rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az  olyan pénztárgépnek, 
amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő vagy 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 az  adóügyi ellenőrzés hatékonyságának biztosítása 
tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

 (3) E rendelet IV. fejezete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (4) E  rendelet IV. fejezete rendelkezéseinek a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.

22. Hatályon kívül helyező rendelkezések

80. §  Hatályát veszti a  pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló 
pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített 
adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez

	  

 

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek 
köre 

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek 
kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: 

a) a gyógyszertárak, 
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 

szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-
77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, 
mozgóbolt, kivéve: 

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, 
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, 
bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő 

tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, 
bd) a termelői borkimérés, 
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, 

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató 
adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. 
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Igazgatási szolgáltatási díjak 

A) Speciálisnak nem minősülő pénztárgép 

   A  B  C 
 1.  Tételszám  Megnevezés  Díjtétel 
 2.  1.  Pénztárgép forgalmazása iránti engedély  engedélyenként  

600 000 Ft 
 3.  2.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 

engedélyének módosítása (egy éven belül az 
első módosítás) 

 300 000 Ft 

 4.  3.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 
engedélyének módosítása (egy éven belül a 
második, vagy az azt követő módosítás(ok)) 

 módosításonként  
400 000 Ft 

 5.  4.  Forgalmazási engedély kiterjesztése  kiterjesztésenként  
80 000 Ft 

B) Speciális pénztárgép (3. melléklet G) pontjában meghatározott pénztárgépek) 

   A  B  C 
 1.  Tételszám  Megnevezés  Díjtétel 
 2.  1.  Pénztárgép forgalmazása iránti engedély  engedélyenként  

900 000 Ft 
 3.  2.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 

engedélyének módosítása (egy éven belül az 
első módosítás) 

 450 000 Ft 

 4.  3.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 
engedélyének módosítása (egy éven belül a 
második, vagy az azt követő módosítás(ok)) 

 módosításonként  
600 000 Ft 

 5.  4.  Forgalmazási engedély kiterjesztése  kiterjesztésenként  
80 000 Ft 

C) 11. mellékletben meghatározott pénztárgépek 

   A  B  C 
 1.  Tételszám  Megnevezés  Díjtétel 
 2.  1.  Pénztárgép forgalmazása iránti engedély  elvi forgalmazási engedély engedélyenként  

900 000 Ft 
       üzembe helyezési engedély engedélyenként  

100 000 Ft 
 3.  2.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 

engedélyének módosítása (egy éven belül az 
első módosítás) 

 500 000 Ft 

 4.  3.  Pénztárgép érvényes forgalmazási 
engedélyének módosítása (egy éven belül a 
második, vagy az azt követő módosítás(ok)) 

 módosításonként  
600 000 Ft 

 5.  4.  Forgalmazási engedély kiterjesztése  kiterjesztésenként  
80 000 Ft 

 

 

2. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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A pénztárgépekre vonatkozó műszaki követelmények 

A) 

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzzel történő fizetések kimutatására, rögzítésére és 
bizonylatolására. 

2. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénztől eltérő különböző fizetési módokban eszközölt fizetések 
kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására 

3. A pénztárgépnek e rendelet 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia. 
4. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, 

módosíthatja, vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat. 
5. A pénztárgép nem lehet képes adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére. 
6. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az árucikkek és szolgáltatások előre 

beprogramozott szövege rögzített tranzakció tekintetében módosítható. 
7. A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal. A verziószám a szoftver programverziójának egyedi 

azonosítója, amely a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik. 
A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát, valamint a program készítőjének nevét rögzíteni 

kell, az adatoknak lehívhatónak kell lenniük. 
A pénztárgépet tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja 

annak e rendeletben szabályozott funkcióit. 
8. A pénztárgép csak akkor rögzíthet értékesítési összeget, ha a csatlakoztatott - F) pont FD) alpontja szerinti - 

adóügyi ellenőrző egység (a továbbiakban: AEE) működik. 
9. A pénztárgépnek képesnek kell lennie az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül az 

AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt, illetve a még ki nem olvasott naplófájlokat (napi zárások naplója, működési 
napló) kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani. 

10. A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plomba) lezárhatónak kell lennie. A pénztárgép lezárására kizárólag a NAV 
által biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 10 mm. A 
pecsétanyag viasz,   a lenyomat homorú. 

11. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen 
beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható. 

12. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt 
adatok módosítására. 

13. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, azaz egy 
korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére. 

14. A pénztárgép az AEE indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet. Gyakorló üzemmód 
során: 

a) adóügyi bizonylat nem nyomtatható, 
b) valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni. 
15. Az AEE-ben tárolt utolsó „napi forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a pénztárgép 

nem engedélyezhet. 
16. A napi nyitást követő 24+1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés 

kivételével újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el. 

B) Papír 

1. A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző 
folytonos papírtekercs használható. 

2. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat: 
a) „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”, 
b) az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe, 
c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap), 
d) „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”, 
e) az olvashatóság megőrzési feltételei. 

3. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók 

1. A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és 
egyéb, a 4-6. pontokban meghatározott tranzakciók áfa-csoportonkénti, valamint termék- vagy 
szolgáltatáscsoportonkénti elkülönített regisztrációját biztosítják. 

Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-
kulcsát, a kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli. 

a) 05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere „A”, 
b) 18%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „B”, 
c) 27%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „C”, 
d) adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „D”, 
e) áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „E”. 
Jelen pont alkalmazásában az áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalmával esik egy tekintet alá az alanyi 

adómentességet választó adóalany forgalma, az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany forgalma, 
az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás forgalma, az Áfa 
tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy 
régiség értékesítésének forgalma, valamint az Áfa tv. hatályán kívüli értékesítések, szolgáltatások forgalma. 

f) az a)-e) pont szerinti termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek második és harmadik karaktere: 
fa) a termék (árucikk) esetén a termék vámtarifaszámának első két számjegye, 
fb) szolgáltatás esetén „99”. 

Az fa) pont alkalmazásában a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos besorolási 
rendjét kell irányadónak tekinteni. 

2. A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell. 
3. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa-kulcsok A) pont 13. alpont pont szerinti módosítására 
4. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti: 
a) értékesítés-sztornó (jele: „”) 
b) felár-felár sztornó (jele: „f”) 
c) engedmény-engedmény sztornó (jele: „e”) 
d) visszáru-visszáru sztornó (jele: „v”) 
e) részösszeg felár-részösszeg felár sztornó (jele: „f”) 
f) részösszeg engedmény-részösszeg engedmény sztornó (jele: „e”),  
5. A 4. pontban felsoroltak közül az értékesítés és sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többi 

tranzakció opcionális. 
6. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel 

egyértelműen azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (sztornó, engedmény, visszáru, 
felár sztornó) értékét „-” előjellel kell kinyomtatni. 

7. A pénztárgépnek - az alkalmazott tranzakció típusoktól függően - az alábbi bizonylat szintű és napi szintű 
tranzakció-gyűjtőkkel kell rendelkeznie: 

a) felár 
b) sztornó 
c) engedmény 
d) visszáru. 
8. A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait a 7. melléklet tartalmazza. 
9. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell 

végezni: 
a) sztornó bizonylatok értékének gyűjtése, 
b) visszáru bizonylatok értékének gyűjtése. 
10. A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie: 
a) kinyomtatott nyugták számlálója, 
b) a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója, 
c) nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója. 
11. Sztornó és visszáru bizonylatok kezelése esetén a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell 

végeznie: 
a) sztornó bizonylatok számlálása, 
b) visszáru bizonylatok számlálása. 
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12. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE indításától kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi 
gyűjtők összegét. 

13. A pénztárgépnek az AEE indításától kezdődően „napi zárások számlálója” globális számlálót kezelnie kell. 
14. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie: 
a) napi funkciók: 

aa) Napi nyitás, 
ab) Bizonylatnyitás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), 
ac) Tételsor nyomtatás (nyugta tételsor, egyszerűsített számla tételsor, megjegyzés sor), 
ad) Rész-összesen sor nyomtatás, 
ae) ÖSSZESEN sor nyomtatás, 
af) Bizonylat-megszakítás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), 
ag) Bizonylatzárás (nyugta, egyszerűsített számla, nem adóügyi bizonylat), 
ah) Napi zárás. 

b) technikai és egyéb funkciók: 
ba) Dátum-, időállítás, 
bb) „Azonosító rekord” írás, 
bc) „Áfa rekord” írás, 
bd) Fejléc beállítás, 
be) Váltópénz kezelés („Pénz be”), 
bf) Fölözés („Pénz ki”), 
bg) Pénztárjelentés nyomtatás, 
bh) „Euró bevezetésének időpontja rekord” írás, 
bi) Euró üzemmód beállítása. 

15. Az euró bevezetésével kapcsolatos funkciók leírását a H) pont tartalmazza. 
16. A pénztárgép az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre 

D) A pénztárgép blokkolt állapota 

1. A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben 
a) az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan 

ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, 
ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik, 

b) az AEE felnyitási kísérletet érzékelt, 
c) a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között, 
d) a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett az 5. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint. 
2. Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos. 
3. Az 1. pont a)-c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében 

oldhatja fel. 
4. Az 1. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező 5. melléklet 10.  pontjában 

foglalt utasítás oldhatja fel. 

E) 

EA) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok 

1. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat 
nyomtathatja ki: 

a) nyugta (adóügyi bizonylat), 
b) egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat), 
c) napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat) 
d) nem adóügyi bizonylat, 
e) nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat), 
f) nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat), 
g) göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat). 
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2. Az 1. pontban felsorolt bizonylatok mintáját a 9. melléklet tartalmazza. 
3. Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 10. melléklet tartalmazza. 
4. A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki. 

EB) A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok 

1. A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban 
folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal kell ellátni, ahol: 

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva); 
b) NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő 

sorszám, öt számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva). 
2. A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy 

újabb számla nem nyomtatható. 
3. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással 

(továbbiakban: soremelés) – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. A 
bizonylat utolsó soraként a stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószámát kell kiíratni. A bizonylat utolsó 
előtti soraként kizárólag a „NAV ellenőrző kód” és a 3. melléklet F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti 
ellenőrző kód szerepelhet. A nyugtán, egyszerűsített számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a 
vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtathatók. 

4. Az egyéb bizonylatok „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU 
BIZONYLAT” megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell 
nyomtatni. Az adott bizonylatot a megnevezéssel megegyező „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ 
BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kiírásával kell lezárni. 

5. A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot az FA) alcím 4. pontjában meghatározottak szerint kell 
megjeleníteni. 

6. E rendeletben használt 
a) storno bizonylat alatt az Áfa tv.-ben meghatározott érvénytelenítő számlát, 
b) visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott módosító számlát 

megfelelően érteni kell. 
7. A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni. 

EC) A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai 

1. A sztornó és visszáru bizonylatok alkalmazása opcionális. 
2. Sztornó vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról 

nyomtatható. 
3. A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai - a mennyiség és érték adatok negatív előjele kivételével - 

meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték és összesítő adataival. 
4. A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni. 
5. A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat 

számlálóját eggyel, értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni. 
6. Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható. 
7. Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma 

szerinti visszáru bizonylat nyomtatható. 
8. Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy 

adatainak előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” 
szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU 
BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylaton nem szerepelhet 
bizonylatszám. 

9. Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a 
pénztárgép következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti 
el. A két példány adatainak azonosságát - eltekintve a különböző példánysorszámtól - biztosítani kell. 
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ED) A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén 
követendő eljárás 

1. Amennyiben a „NYUGTA”, „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA” teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás 
szerinti gyűjtése nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás, stb.), akkor a bizonylat 
nyomtatását meg kell szakítani. 

2. A megszakított bizonylaton „NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS”, vagy „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-
MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, 
idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat az EB) alcím 1. 
pontja szerint kell sorszámozni. 

3. Amennyiben a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a 
bizonylaton „JELENTÉS-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, dátum, idő, AP jel és a 
pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma kinyomtatásával le kell zárni, majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását. 

4. Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton 
„BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő és „NEM 
ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. 

EE) A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások 

1. A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni: 
a) tételsor: 9 999 999, 
b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999, 
c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999, 
d) göngyölített forgalom: 999 999 999 999. 
2. Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, 

engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni. 
3. Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó 

szabályok: 
a) készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az „Összesen” érték 

után az alábbiakat kell kinyomtatni: 
aa) a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ), 
ab) a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ), 
ac) a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS). 

A nullaértékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni. 
b) Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét, annak forintra átszámított értékét 

(KÉSZPÉNZ) és az átváltási árfolyamot. A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni. A kerekítés 
értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben kell összegezni. A kerekítés összegét a Pénztárjelentés bizonylaton 
a következő részletezésben kell feltüntetni: 

ba) kerekítés nélküli fióktartalom 
bb) kerekítések összege 
bc) kerekített fióktartalom. 
4. Tört érték jelölésére tizedes vesszőt, ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni. 

F) A pénztárgép fő egységeivel kapcsolatos követelmények 

FA) Kijelző 

1. A pénztárgépnek – ide nem értve az önkiszolgáló pénztárgépet – két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül 
az egyik arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a 
tételek rögzítésével egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző). 

2. A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm, szélessége legalább 4 mm, az egy sorban 
megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db. 

3. A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem 
végezheti el. 
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4. A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell 
megjeleníteni. 

5. A vevőkijelzőn „NAV” felirat vagy „@” jel megjelenítésével jelezni kell, hogy az AEE megfelelően működik. 
6. A vevőkijelzőn „GYAK” felirat megjelenítésével jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik. 

FB) Nyomtató 

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes 
az EA) pont 1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására. 

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 3 mm, nagybetű esetén 2,4 mm. Az egy sorban 
kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón 
kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm. 

3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az AEE-től fogadhat el. 
4. A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az 

esetben hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, 
egyszerűsített számla azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja. Az azonosító vonalkód adóügyi, 
sztornó és visszáru bizonylaton kizárólag az „ÖSSZESEN sor” és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben 
nyomtatható. Nem adóügyi bizonylat készítése közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód 
nyomtatására adhat ki. 

5. Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem 
nyomtatható. 

FC) Billentyűzet 

1. A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni: 
a) számbillentyűk 0-tól 9-ig; 
b) tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk, 
c) összesen billentyű. 
2. A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni. 

FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) 

1. A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel. Az AEE rögzíti és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint 
továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a NAV felé. 

2. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE a számítógép alapú, valamint a 
mérleggel egybeépített pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is, ekkor a nyomtatónak is plombáltnak kell 
lennie. 

Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet 
előírásainak. Az AEE UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 
60529 szabvány szerinti IP54 szintet. 

Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag a burkolat roncsolásával legyen nyitható. 
Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a 

nyomtatóban kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának 
roncsolása nélkül is megvalósítható legyen. 

3. Az AEE-t logikailag úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői adatbevitel és minden 
készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie 

4. a) Az AEE-nek tételsoronként rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a 
pénztárgépen keletkező adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben. 

b) Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása és kiadása nélkül ér véget (ide nem értve a 
megszakított bizonylatot), az AEE-nek a ki nem adott bizonylat már bevitt adatait visszavont bizonylatként kell 
eltárolnia a 4. mellékletben foglaltak szerint. Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell 
tekinteni egyetlen tételsor bevitelét is. 

c) Ha a pénztárgép kezelője a bizonylat adatainak bevitele során egy tételsort töröl, de a bizonylat készítését 
folytatja és az végül kiadásra kerül, az adott tételsor törlését „tételsor törlése” eseményként rögzítenie kell az AEE-
nek a 4. mellékletben foglaltak szerint. 
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d) A nyugta vagy egyszerűsített számla adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot 
rögzíteni kell, ami a nyomtatott bizonylaton szerepel, kivéve a minden bizonylaton egységesen szereplő 
szövegrészeket. A 4. mellékletben külön nem megjelölt, de a bizonylaton szereplő adatok rögzítésére a 4. melléklet 
19. f) alpontjában megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok adattartalmának 
leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell. 

5. Az AEE-nek a 4. pontban meghatározott adatok mellett rögzítenie kell a pénztárgép alábbi eseményeit: 
a) a pénztárgép be- és kikapcsolása, 
b) a pénztárgép napi nyitása, 
c) gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása, 
d) tételsor törlése, 
e) a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérés a blokkolt állapotból, 
f) az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása, 
g) a NAV szerverével való kommunikáció, 
h) a pénztárgép áthelyezése másik telephelyre, 
i) az AEE belső áramforrásának lemerülése, és az ezt követő első újraindulás. 
6. Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1 000 000 kiadott bizonylat 4. 

pont szerinti adatainak tárolására. Az alkalmazott technológiának legalább 10 000 újraírást kell lehetővé tennie. Az 
AEE-ben működő memóriamodul SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú és legalább 16 GB 
kapacitású kell legyen. 

7. Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag az 
e rendeletben foglaltak szerint, illetve a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges. 

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül 
adatkommunikációt folytasson, további 48 órán keresztül folyamatosan ellássa valamennyi egyéb funkcióját, 
valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül megőrizze 
a benne tárolt adatokat. 

9. Az AEE minden pénztárgépen keletkező bizonylatra vonatkozóan e rendelet 4. mellékletében meghatározott 
adattartalom alapján ellenőrző kódot készít. 

10. A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott 
bizonylatra vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48. és 64. karakterét. 

11. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a mobilszolgáltatók hálózatán való adatkapcsolat létesítésére, és az így 
létrejött adatkapcsolattal a NAV szerverei számára a pénztárgépen keletkező bizonylatok adatainak az 5. 
mellékletben részletezett protokoll szerinti továbbítására. 

12. Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, 11. pontban meghatározott 
adatkapcsolat biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-kártyát kell tartalmaznia. 

13. a) A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cm-
es betűkkel, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát. 

b) Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket: 
ba) tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot, és villog, ha 

az AEE saját áramforrásról üzemel. 
bb) sárga jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az 

adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel. 
bc) piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog. 

14. Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső 
burkolatára kell elhelyezni, és védett csavarkötéssel kell rögzíteni. 

15. Az AEE-re csak az e rendeletben megengedett perifériát lehet csatlakoztatni: 
a) a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a 

pénztárgép AEE-n kívüli részét, 
b) egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEEből adatot olvas ki, 
c) egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az 

adatkapu kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas, 
d) a külső antenna csatlakozóját. 
Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos. 
Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített 

akkumulátora nem táplálhatja. 
16. Az AEE-t meghibásodás esetén kizárólag cserélni szabad, burkolata még javítási céllal sem bontható meg. 
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17. Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. A pénztárgépen kiadott bizonylatokon és 
az AEE szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni. Az órát legalább hetente 
egyszer - ide nem értve a 3. § szerinti egyedi mentesítés időtartamát - szinkronizálni kell a mobilhálózattal. 

18. Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre 
alkalmas GSM modult kell beépítenie, multi-slot class 12 besorolással. 

19. Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát a NAV szolgáltatja. A 
titkosított kapcsolat kialakításához szükséges privát kulcs rendelkezésre bocsátásának rendjét a NAV hivatalos 
holnapján közleményben teszi közzé. 

20. Az AEE-nek képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni. 
21. Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. Az AEE nem 

folytathat kommunikációt más AEE-kkel. 
22. Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények: 
a) Device Certificate alkalmazhatósága 
b) SSL titkosítási eljárás támogatása 
c) User Authentiction /Managed PKI-Service támogatása 
d) Az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő mobilkommunikációs nyilvános hálózatokon keresztül. 
e) IT Biztonsági szabályozás és megoldások alkalmazása szükséges a rendelkezésre állás, bizalmasság, adatok 

sértetlensége területén. 
f) Valósidejű, ütemezett illetve folyamatos adatgyűjtésre, TCP/IP protokollt alkalmazza az AEE szabványos 

kommunikációhoz. 
g) Az adatkommunikációs folyamatban szereplő eszközök informatikai védelme érdekében: 

ga) Az elektronikus hitelesítés PKI - X.509 Registration Authority (RA) szerinti legyen. 
gb) A Certificate authority SAS 70 Type II auditált legyen. 
gc) Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) 

megvalósításában legalább olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amelynek áramköri (chip) szinten FIPS 
140-2 szabvány szerint két szintű vagy common criteria EAL3 szintű értékeléssel rendelkezik. 

gd) Az RSA aszimmetrikus kulcs mérete legalább 2048 bit legyen. 
ge) az Alkalmazott memóriamodul legalább 16GB kapacitású SDHC class 6 vagy annál magasabb besorolású 

legyen. 
h) A pénztárgép és az abba beépített adatkapcsolatot biztosító AEE, közöttük megvalósuló adatcsere, tároló és 

memóriák tartalmának manipulálhatóságtól való védelme érdekében 
ha) Az AEE mint adatfeldolgozó rendszer informatikai elemeinek aktív védelemmel kell rendelkeznie: 

authentikáció, authorizáció és hozzáférés védelem, titkosítás, adatmentés és archiválás. 
hb) Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie az eszköz biztonságos azonosítására alkalmas PKI infrastruktúra 

kiszolgálására. Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát. 
Az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az 
azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét. Az AEE TCP/IP szabványos protokollon 
csatlakozik az adatközponthoz, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és 
beállítani a feladat ellátáshoz, hogy a nélkülözhető komponenseket ki kell szerelni, vagy le kell tiltani. 

hc) Biztosítani kell az illetéktelen módosításokkal, hálózat alapú támadásokkal (vírusok, programférgek, 
szándékos hacker tevékenység stb.) szembeni védelmet. 

hd) A védelem feladata a jogosulatlan változtatásokat felismerni, megakadályozni, a változtatás tartalmát 
láthatóvá tenni. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. A rendszerbeállításokat, 
fájlrendszereket és a cserélhető adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne 
férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy programok. 

he) Az AEE-nek biztosítani kell a szabályoknak való megfelelést, állapotkövetést központosítottan távoli 
eléréssel menedzselhető módon. A kommunikációs zavart az AEE naplózza és zavar megszűntével a 
kommunikációt újraépíti és az újraépítést naplózza. Az AEE elhatárolja az üzemeltetési és biztonság 
felügyeleti szerepköröket. 

i) Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények: 
ia) Az AEE-nek képesnek kell lennie GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, UMTS technológiák 

egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel). 
ib) A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak. 
ic) Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét 

fehérdoboz (white box) tesztelési módszertannal, 100%-os forráskód lefedettséget alkalmazva kell 
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tanúsíttatni. A tanúsítványt három független, „ISTQB Certified Tester Foundation Level” minősítéssel 
rendelkező tesztelőnek kell kiállítania. 

id) az AEE minimum vételi teljesítményszintje -102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, 
valamint a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10dB, az ETSITS0508V050100, valamint az ETSI EN 
151.010 szabványoknak megfelelően. 

23. A szervizes köteles az AEE bármilyen sérülését, illetéktelen felnyitási kísérletét az észlelést követő napon 
jelezni az állami adóhatóság felé e rendelet 39. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő üzemeltető program (a továbbiakban: AEE szoftver) 
távoli frissítésére a NAV szerveréről. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE 
szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek 
képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó AEE szoftvert töltse le. 

25. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, 
különös tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokat, kizárólag a saját 
értékesítésükre vonatkozóan. 

FE) Elektronikus napló-szolgáltatás 

A számítógép alapú pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, 
hogy azon bizonylatok tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is 
változatlan adattartalommal rögzítésre kerüljenek. 

G) Speciális pénztárgépek műszaki követelményei 

Az A)-F) pontjában meghatározott műszaki követelmények a speciális pénztárgépek esetében az alábbi 
eltérésekkel irányadóak. 

GA) Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép 

1. Üzemanyag töltőállomáson csak ilyen célra kialakított és a Hatóság által engedélyezett, a kútoszlopok és a 
pénztárgépek közötti kétirányú kommunikációt biztosító pénztárgéprendszer (üzemanyagkút-kezelő pénztárgép) 
használható. 

2. Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását, és újabb üzemanyag kiadásának 
engedélyezését a nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben kizárólag a pénztárgép 
végezheti el. Üzemanyagra a sztornó tranzakció nem alkalmazható. Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról 
számla kiállítására csak a következő nyugta megkezdése előtt kerülhet sor. Üzemanyag értékesítése során készült 
hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a 
sztornó bizonylat kinyomtatása után következő bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat 
legyen kinyomtatható. 

3. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is 
használható. Ha az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor 
adóalanyonként külön pénztárgépet kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell 
lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép). 

4. A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: 
a) a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító 

számát ki kell nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai 
jelenjenek meg, 

b) a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését „*” karakterrel kell 
kezdeni, 

c) a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni, 
d) a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni, 
e) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, 

és adóalanyonként külön-külön kell számlálni, 
f) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos 

esetén „A”, üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni, 
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g) sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet 
üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni, 

h) a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni, 
i) a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat 

adóalanyonként külön-külön kell számlálni, 
j) a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni; 
k) kétvállalkozós pénztárgép kizárólag az AEE cseréjét követően állítható át egyvállalkozós üzemmódba. 

GB) Az üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat kezelésére vonatkozó 
szabályok 

1. A bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt üzemanyag kártya 
központi autorizálása. 

2. Az üzemanyagkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni. 
3. Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a 

nyomtatás speciális okát. Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell 
megjeleníteni. 

4. Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az 
üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával 
szabadítható fel. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia: 

a) szigorúan növekvő sorszám, 
b) a vásárló neve, címe, 
c) az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye, 
d) engedélyezési azonosítószám, 
e) „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre”, „A bizonylat készpénz átvételére 

nem jogosít.” szöveg. 

GC) Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok 

1. Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó 
követelményeknek. 

2. A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a 
nyomtató állapotát. A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész 
és a nyomtatóban lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására. 

3. A pénztárgéprendszer nyomtató egységének „re-traktor” alkalmazásával biztosítani kell a vevők által el nem 
vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását. 

4. A Napi nyitás, Napi zárás, Euró üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell 
kinyomtatni, annak adatait az elektronikus naplóban kell rögzíteni. 

5. A „Napi forgalmi jelentés nyomtatása” paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását. 

GD) Hordozható pénztárgépek 

1. Hordozhatónak minősülnek azok a pénztárgépek, amelyek saját akkumulátorról is működtethetők. 
2. A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt 

tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie. 
3. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a 

„csepegő víz” elleni védettséget is. 

GE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek 

1. A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil 
menetjegykiadó pénztárgép használható. 
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2. A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése 
előtt, két percen belül sztornírozható. 

GF) Éttermi pénztárgépek 

1. Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének 
regisztrálására szolgálnak, éttermi pénztárgépnek minősülnek. 

2. Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot 
tartalmaznak, félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a „KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT” és „NOT 
VALID FOR CASH PAYMENT” szöveget. 

3. Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj 
összegét. A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását. 

GG) Gyógyszertári pénztárgépek 

1. Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a 
vásárló egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, Egészségkártyás értékesítési 
bizonylatot kell kinyomtatni. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain 
kívül legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) szigorúan növekvő sorszám, 
b) az egészségpénztár neve, címe 
c) a vásárló neve, címe, egészségpénztári azonosítószáma, 
d) engedélyezési azonosítószám, 
e) „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre.”, „A bizonylat készpénz 

átvételére nem jogosít.” szöveg. 
2. Az Egészségkártyás értékesítési bizonylat kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 
a) a bizonylat kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni kívánt egészségkártya 

központi autorizációja, 
b) az egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni. 

GH) Önkiszolgáló pénztárgépek 

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények 
vonatkoznak: 

a) vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható, 
b) a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a 

pénztárgéprendszernek folyamatosan ellenőriznie kell, 
c) a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás 

rendelkezésre áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75%. 

H) Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére 
vonatkozó szabályozás szempontjából 

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének 
folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi: 

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az 
időszak során a hivatalos pénznem a forint, 

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik 
és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik, 

c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a 
használatból folyamatosan kivonják. 

2. A pénztárgépeknek az 1. a)-c) pontjainak figyelembevételével a 3-6. pontokban meghatározott szabályok 
szerint kell működni. 

3. A felkészülési időszak szabályai: 
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a) a pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat 
tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt 
adatok megjelenítését forintban kell elvégezni, 

b) nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét a 6. pont figyelembe vételével, az alábbiak 
szerint euróban is ki kell nyomtatni: 

ba) ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban; 
bb) EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban; 
bc) ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€ , 

c) az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni, 
d) az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott 

jelölés: „€”, 
e) az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni, 
f) forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, 

összegét, a forint jelét és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban 
kapja meg, 

g) euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, 
összegét, az euró jelét és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget 
forintban kapja meg. 

4. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok: 
a) az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott 

időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az „Euró 
üzemmód beállítása” parancs végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. 
Az átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú rekordban kell tárolni: 

aa) - Rekord típusazonosító, 
ab) - Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap), 

b) pénztárgép inicializálásakor a szerviznek a rekord alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és 
tárolni. Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által új rekord beírásával módosítható. 
Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és beírásának dátumát a pénztárgépnaplóban is rögzíteni kell, 

c) a forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális 
dátum (év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha: 

ca) nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap 
megnyitását, 

cb) igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása, 
cc) nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó 

üzenetet kell küldeni, 
d) az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani: 

da) a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot irreverzibilis, 
db) a parancs végrehajtását az „Euró üzemmód beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell 

rögzíteni: 
- Rekord típusazonosító, 
- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc), 
- Zárások száma, 
- Göngyölített forgalom értéke forintban, 
e) a parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén 

vállalkozónként külön fejléccel és külön forgalmi adattal): 
ea) Fejléc adatok; 
- A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve, 
- A bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye, 
- A vállalkozás (vállalkozó) adószáma, 
eb) „EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”, 
ec) Zárások száma, 
ed) Göngyölített forgalom értéke forintban, 
ee) Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc), 
ef) „NAV ellenőrző kód” és az F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód, 
eg) Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma, 
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f) a beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének 
értékét nullára kell állítani, 

g) amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi 
nap megnyitását. 

5. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai: 
Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi 

szabályok szerint kell működni: 
a) a pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat 

tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt 
adatok megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni, 

b) tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok 
szerint euró centre kell kerekíteni, 

c) a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni: 
ca) tételsor: 99 999,99; 
cb) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99; 
cc) napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99; 
cd) göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99, 

d) forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után 
ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az 
adott pénznem euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem 
jelölésekor és a váltási árfolyam ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, 

6. a nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására 
vonatkozó szabályok: 

a) a kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett”, 
b) a pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert „nem engedélyezett” állapotra kell állítani, 
c) a felkészülési időszak első napi nyitásakor a paramétert „engedélyezett” állapotra kell állítani, 
d) a paraméter átállításának korábbi időpontját a NAV közleményben teszi közzé. 
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Az Adóügyi Ellenőrző Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és 
szerkezetére vonatkozó előírások 

1. Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, XML típusú 
naplóállományokban kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenőrző állományt (XSD 
állomány) a NAV közleményben teszi közzé. 

2. Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor az 
AEE-n lévő összes adózó nyitott szöveges állományát le kell zárnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az 
AEE-nek minden állomány lezárását követően adózónként új szöveges állományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz 
rendelt szöveges állományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a szöveges állományt annak 
megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idő alatt nem történt 
adattovábbítás a NAV szervere felé. 

3. Az AEE-nek az elküldött állományt az elküldés megkezdésének időpontja szerinti 
AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.xml néven kell eltárolnia, ahol 

a) AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren, 
b) BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren 
c) éééé: az év száma négy számjegyen, 
d) hh: a hónap sorszáma két számjegyen, 
e) nn: a nap sorszáma két számjegyen, 
f) óó: az óra száma két számjegyen, 
g) pp: a perc száma két számjegyen, 
h) mm: a másodperc száma két számjegyen, 
i) s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során. 
4. A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó 

egységes szabályok a következők. 
4.1. A bejegyzéseket az XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró 

struktúrának megfelelően kell megvalósítani. 
4.2. Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével 

nem szerepelhetnek. 
4.3. Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. 
4.4. A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell 

ábrázolni, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma 
forint esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve ha ezzel ellentétes előírás szerepel 
adott adatnál. Az EURO-ra történő átállást követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel 
elválasztva. 

4.5. A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az 
algoritmus eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F hexadecimális számjegyeket minden 
esetben nagybetűkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, 
amely az alábbi részekből tevődik össze az alábbi felsorolás sorrendjében: 

a) A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány 
utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb 
lezárt szöveges állomány, akkor a bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”. 

b) A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 
karakteres ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő 
karaktersorozat 65-128. karaktere 64 db „F”. 

c) A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, 4.3. pont szerinti sorszáma, 
valamint minden mezőjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül. 

5. Az AEE-nek szöveges állomány nyitásakor, minden esetben a szöveges állomány első 
bejegyzése 
Bejegyzés azonosító: LON 

 

 

 

4. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: LON  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  APN  Pénztárgép AP száma  9 karakteres szöveg 
 5.  d  TSZ  Üzemeltető törzsszáma 

(kétvállalkozós pénztárgép esetén 
az üzemanyag tulajdonos 
törzsszáma) 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  THT  TSZ: kétvállalkozós pénztárgép 
esetén az üzlet üzemeltetőjének 
törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 7.  f  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

6. A pénztárgépben bekövetkezett események naplózására 
Bejegyzés azonosító: EVT 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: EVT  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  EVC  Esemény kódja  3 karakteres szöveg 
 5.  d  EVD  Esemény leíró adata  üres / 200 karakteres szöveg 
 6.  e  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

EVC lehetséges értékei: 
1. LCL: Az AEE szöveges állomány zárásakor, minden esetben a szöveges állomány utolsó bejegyzéseként 
2. PIN: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megindulása és az AEE saját áramforrásról történő működésének 

vége esetén 
3. POF: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megszűnése és az AEE saját áramforrásról történő működésének 

kezdete esetén 
4. BDN: Az AEE saját áramforrás lemerülése és a pénztárgépről érkező áramellátás megszűnése esetén 
5. RST: Az AEE saját áramforrás lemerülése utáni első üzemelés elindulásakor 
6. BLS: Pénztárgép blokkolt állapotba került 
7. BLF: Pénztárgép blokkolt állapotba megszűnése esetén 
8. TRI: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülése esetén 
9. TRF: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülés megszűnése 
10. CHO: Pénztárnyitás esetén 
11. MGI: NAV szerverétől érkező üzenet esetén 
12. MGO: NAV szerverének küldött üzenet esetén 
EVD lehetséges értékei 
CHO → Pénztár nyitó pénzkészlet forintban 
MGI → teljes fogadott üzenet 
MGO → teljes küldött üzenet 
egyéb esetekben nem töltendő 
7. A pénztárgép műszaki jellemzőiről szóló információk, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan 

nyitott naplóállományba. 
Bejegyzés azonosító: INF 
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Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: INF  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  DTY  AEE gyártói típusnév  200 karakteres szöveg 
 5.  d  DRV  AEE hardver verzió  200 karakteres szöveg 
 6.  e  DFW  AEE szoftver verzió  200 karakteres szöveg 
 7.  f  DFH  AEE egységben futó szoftver 

SHA256 algoritmussal kiszámított 
ellenőrző kódja 

 64 karakteres szöveg 

 8.  g  DFT  Az AEE egységben futó szoftver 
legutóbbi frissítésének időpontja. 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 9.  h  DMT  Az AEE egységben lévő modem 
kiolvasott típus megnevezése, 

 32 karakteres szöveg 

 10.  i  DMF  Az AEE egységben lévő modem 
kiolvasott szoftver-verziója. 

 200 karakteres szöveg 

 11.  j  DME  Az AEE egységben lévő modem 
kiolvasott IMEI száma. 

 50 karakteres szöveg 

 12.  k  DMS  Az AEE egységben lévő SIM 
kiolvasott IMSI száma. 

 50 karakteres szöveg 

 13.  l  TZC  Pénztárgép telephely irányítószám  6 karakteres szöveg 
 14.  m  TCY  Pénztárgép telephely település  50 karakteres szöveg 
 15.  n  TKN  Pénztárgép telephely közterület 

neve 
 50 karakteres szöveg 

 16.  o  TKJ  Pénztárgép telephely közterület 
jellege 

 50 karakteres szöveg 

 17.  p  THH  Pénztárgép telephely házszám  10 karakteres szöveg 
 18.  q  DPH  A pénztárgép hardver gyártói 

típusmegjelölése 
 50 karakteres szöveg 

 19.  r  DPV  A pénztárgép hardver verziója  50 karakteres szöveg 
 20.  s  DPF  A pénztárgépben futó szoftver 

verziója 
 50 karakteres szöveg 

 21.  t  DPS  A pénztárgépben futó szoftver 
SHA256 algoritmussal kiszámított 
ellenőrző kódja 

 64 karakteres szöveg 

 22.  u  VCC  Üzembehelyezési kód  50 karakteres szöveg 
 23.  w  APN  Pénztárgép AP száma  9 karakteres szöveg 
 24.  x  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

8. A pénztárgép rendszerállapot statisztika adatok, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott 
naplóállományba 

Bejegyzés azonosító: STA 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: STA  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  SST  Pénztárgép állapot  5 karakteres szöveg 
 5.  d  SFL  Az AEE egységben működő SD  10 karakteres numerikus 
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kártyán lévő szabad tároló 
kapacitás (Kbyte) 

 6.  e  SSG  Az AEE-ben működő modem 
által mért hálózati térerőt 0-100-ig 
terjedő skálán normalizálva, egész 
számmal ábrázolva. 

 3 karakteres numerikus 

 7.  f  SAC  Akkumulátor töltöttség egész 
számmal, vezető nullák nélkül (%) 

 3 karakteres numerikus 

 8.  g  SMT  GSM hálózatból kiolvasott pontos 
idő 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 9.  h  SCC  Pénztárgépben az utolsó STA 
rekord küldése óta jelentkezett 
hibák belső kódjainak listája. 

 R01n~R99n... 

 10.  i  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

SST lehetséges értékei: 
1. „0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva 
2. „1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van 
3. „2”, ha a pénztárgép hibás állapotban van 
9. A pénztárgép műszaki mérőszámai, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott 

naplóállományba. 
Rekord azonosító: OPR 

Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: OPR  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  ODS  A legutóbbi bekapcsolás óta a 

modem által küldött bájtok száma, 
beleértve a megszakadt 
kapcsolatok adatait is. 

 12 karakteres numerikus 

 5.  d  ODR  A legutóbbi bekapcsolás óta a 
modem által fogadott bájtok 
számát, beleértve a megszakadt 
kapcsolatok adatait is, 

 12 karakteres numerikus 

 6.  e  ODF  A legutóbbi bekapcsolás óta a 
mobil adatkapcsolat kiépítésére 
tett sikertelen kísérletek száma. 

 5 karakteres numerikus 

 7.  f  OSF  A legutóbbi bekapcsolás óta az 
SSL adatcsatorna felépítésére tett 
sikertelen kísérletek száma. 

 5 karakteres numerikus 

 8.  g  OCC  AEE egység belső mérőszámai, 
ahol „N” a belső mérőszám 
azonosítóját, „E” a mért paraméter 
értékét jelenti. 

 N01n#N99n... - 20 karakteres 
szöveg 
E01n#E99n... - 50 karakteres 
szöveg 

 9.  h  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

10. Nyugta vagy egyszerűsített számla 
Bejegyzés azonosító: 
- Nyugta esetén: NYN 
- Egyszerűsített számla esetén: ESN 
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Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: NYN vagy 

ESN 
 3 karakteres szöveg 

 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 
kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat nyitásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  NSZ  a bizonylat száma 1234/00001 
formátumban 

 10 karakteres szöveg 

 7.  f    A bizonylaton szereplő összes 
tételre vonatkozóan, tételenként 

  

 8.  fa  NA  a tétel bizonylaton szereplő 
megnevezése 

 200 karakteres szöveg 

 9.  fb  UN  a tétel bizonylaton szereplő 
egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, két 
tizedes pontossággal 

 20 karakteres numerikus 

 10.  fc  QY  a tételnél a bizonylaton szereplő 
mennyiség 

 5 karakteres numerikus 

 11.  fd  SU  a tételnél a bizonylaton szereplő 
összérték forintban 

 20 karakteres numerikus 

 12.  fe  VC  a tételnél a bizonylaton 
feltüntetett forgalmi gyűjtő jele 
három karakteren 

 3 karakteres szöveg 

 13.  g    A bizonylaton szereplő összes 
törölt tételre vonatkozóan, 
tételenként 

  

 14.  ga  NA  a törölt tétel bizonylaton szereplő 
megnevezése 

 200 karakteres szöveg 

 15.  gb  UN  a törölt tétel bizonylaton szereplő 
egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, két 
tizedes pontossággal 

 20 karakteres numerikus 

 16.  gc  QY  a törölt tételnél a bizonylaton 
szereplő mennyiség 

 5 karakteres numerikus 

 17.  gd  SU  a törölt tételnél a bizonylaton 
szereplő összérték forintban 

 20 karakteres numerikus 

 18.  ge  VC  a törölt tételnél a bizonylaton 
feltüntetett forgalmi gyűjtő jele 
három karakteren 

 3 karakteres szöveg 

 19.  h  PMD  a fizetési mód jele, ami készpénz 
esetén „1”, bankkártya esetén „2”, 
egyéb fizetési mód esetén „3”. n: 
az adott fizetési móddal fizetett 
részösszeg, egész forintban 
számolva 
 

 FM1n#FM3n 
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 20.  i  GYJ  nyugta tartalma gyűjtőnként, 
kizárólag az adott bizonylaton 
ténylegesen használt gyűjtőkre, 
vonatkozólag, ahol n: a 
bizonylaton szereplő tételek bruttó 
összege az adott gyűjtőben, egész 
forintban számolva 

 A01n#E99n 

 21.  j  SUM  a bizonylaton szereplő bruttó 
összeg, egész forintban számolva, 
a szükséges számú számjegyen 
ábrázolva, vezető nullák nélkül 

 20 karakteres numerikus 

 22.  k  TAX  az adott bizonylat forgalmi 
gyűjtőnkénti bruttó összege YYYn 
alakban, ahol: YYY: a forgalmi 
gyűjtő jele három karakteren, n: a 
bizonylaton szereplő tételek bruttó 
összege az adott forgalmi 
gyűjtőben, egész forintban 
számolva 

 X01YYYn#X99YYYn 

 23.  l  DCN  a bizonylaton szereplő összes 
engedmény összege, egész 
forintban számolva, ha van ilyen 
adat. 

 20 karakteres numerikus 

 24.  m  RND  a bizonylaton szereplő kerekítés 
összege, egész forintban számolva, 
szükség esetén negatív előjellel, ha 
van ilyen adat. 

 20 karakteres numerikus 

 25.  n  HCN  a vásárlói kártya, hűségkártya 
azonosítója 

 50 karakteres szöveg 

 26.  o  VDA  Egyszerűsített számla esetén a 
termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének adatai az ÁFA 
tv. rendelkezései szerint 

 200 karakteres szöveg 

 27.  p  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z99X... 

 28.  q  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 29.  r  CTS  Időbélyeg, a bizonylat zárásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 30.  s  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

11. Napi forgalmi jelentés 
Bejegyzés azonosító: NFN 
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Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: NFN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  f  ZSZ  a zárás sorszáma négy karakteren, 
szükség esetén vezető nullákkal 
feltöltve 

 4 karakteres szöveg 

 7.  g  GYJ  a napi forgalom összesen forgalmi 
gyűjtőnként, ahol n: a bizonylaton 
szereplő tételek bruttó összege az 
adott forgalmi gyűjtőben, egész 
forintban számolva 

 A01n#E99n 

 8.  h  NSF  a napi forgalom összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 9.  i  NSH  a napi felár összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 10.  j  NSS  a napi sztornó összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 11.  k  NSY  a napi engedmény összesen, 
bruttó összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 12.  l  NSV  a napi visszáru összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 13.  m  NDB  a napi nyugták és egyszerűsített 
számlák száma összesen 

 20 karakteres numerikus 

 14.  n  NST  a napi sztornó bizonylatok száma 
összesen, 

 20 karakteres numerikus 

 15.  o  NSW  a napi visszáru bizonylatok száma 
összesen 

 20 karakteres numerikus 

 16.  p  NSG  a göngyölített forgalom összesen  50 karakteres numerikus 
 17.  q  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 

bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 18.  s  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 
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12. Pénztári jelentés 
Bejegyzés azonosító: PJN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: PJN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  JBA  napi bevételek összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 7.  f  JKA  a napi kiadások összesen, bruttó 
összegben, egész forintban 
számolva 

 20 karakteres numerikus 

 8.  g  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 9.  h  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

13. pénztári befizetés bizonylat 
Bejegyzés azonosító: PBN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: PBN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  PIA  a befizetett összeg, egész 
forintban számolva 

 20 karakteres numerikus 

 7.  f  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 

 Z01X~Z02X... 
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ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 8.  g  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 9.  h  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

14. Pénztári pénz vagy utalvány kifizetési bizonylat 
Bejegyzés azonosító pénzkifizetés esetén: PKN 
Bejegyzés azonosító utalvány kifizetés esetén: UKN 

Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: PKN vagy 

UKN 
 3 karakteres szöveg 

 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 
kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  POA  PKN esetén: a kifizetett összeg, 
egész forintban, UKN esetén a 
kifizetett utalványok összege egész 
forintban 

 20 karakteres numerikus 

 7.  f  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 8.  g  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 9.  h  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

15. Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat 
Bejegyzés azonosító: KBN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: KBN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 
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 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  FSN  a bizonylatszám 
„UK/123456789/000001” alakban 

 UK/nnnnnnnnn/nnnnnn 

 7.  f  FAN  a vevő adószáma 12345678-1-12 
alakban 

 nnnnnnnn-n-nn 

 8.  g  FRN  a rendszám, kizárólag betűket és 
számokat feltüntetve 

 20 karakteres szöveg 

 9.  h    A bizonylaton szereplő összes 
tételre vonatkozóan, tételenként 

  

 10.  ha  NA  a tétel bizonylaton szereplő 
megnevezése 

 200 karakteres szöveg 

 11.  hb  UN  a tétel bizonylaton szereplő 
egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, két 
tizedes pontossággal 

 20 karakteres numerikus 

 12.  hc  QY  a tételnél a bizonylaton szereplő 
mennyiség 

 5 karakteres numerikus 

 13.  hd  SU  a tételnél a bizonylaton szereplő 
összérték forintban 

 20 karakteres numerikus 

 14.  he  VC  a tételnél a bizonylaton 
feltüntetett forgalmi gyűjtő jele 
három karakteren 

 3 karakteres szöveg 

 15.  i    A bizonylaton szereplő összes 
törölt tételre vonatkozóan, 
tételenként 

  

 16.  ia  NA  a törölt tétel bizonylaton szereplő 
megnevezése 

 200 karakteres szöveg 

 17.  ib  UN  a törölt tétel bizonylaton szereplő 
egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, két 
tizedes pontossággal 

 20 karakteres numerikus 

 18.  ic  QY  a törölt tételnél a bizonylaton 
szereplő mennyiség 

 5 karakteres numerikus 

 19.  id  SU  a törölt tételnél a bizonylaton 
szereplő összérték forintban 

 20 karakteres numerikus 

 20.  ie  VC  a törölt tételnél a bizonylaton 
feltüntetett forgalmi gyűjtő jele 
három karakteren 

 3 karakteres szöveg 

 21.  j  FTL  a bizonylaton szereplő bruttó 
összeg, egész forintban számolva 

 20 karakteres numerikus 

 22.  k  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 23.  l  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 24.  m  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 
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16. Egészségkártyás értékesítési bizonylat 
Bejegyzés azonosító: EBN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: EBN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  EBS  a bizonylatszám 
„EK/123456789/000001” alakban 

 EK/nnnnnnnnn/nnnnnn 

 7.  f  EPC  az egészségpénztár kódja  50 karakteres szöveg 
 8.  g  ERN  a vevő tagszáma  50 karakteres szöveg 
 9.  h  ETS  a bizonylaton szereplő bruttó 

összeg, egész forintban számolva 
 20 karakteres numerikus 

 10.  i  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 11.  j  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 12.  k  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

17. Storno bizonylat 
Bejegyzés azonosító: SZN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: SZN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  SBN  a sztornózott nyugta vagy 
egyszerűsített számla sorszáma 
123456789/1234/00001 alakban 

 20 karakteres szöveg 

 7.  f  STO  a vevő részére kifizetett összeg, 
egész forintban számolva 

 20 karakteres numerikus 
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 8.  g  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 9.  h  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 10.  i  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

18. Visszáru bizonylat 
Bejegyzés azonosító: VBN 
Bejegyzés mezői 

   A  B  C  D 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a  RAZ  Bejegyzés azonosító: VBN  3 karakteres szöveg 
 3.  b  BSR  Egy számláló értéke, amelynek 

kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását 
követően 1-gyel nő, a kiadott 
bizonylat típusától függetlenül. 

 10 karakteres numerikus 

 4.  c  DTS  Időbélyeg, a bizonylat kiadásának 
pontos ideje az AEE órája szerint 

 szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

 5.  d  TSZ  A bizonylatot kiállító adóalany 
adó törzsszáma 

 8 karakteres szöveg 

 6.  e  VDB  a visszáru nyugta vagy 
egyszerűsített számla - a 
göngyölegjegy kivételével - 
sorszáma 123456789/1234/00001 
alakban 

 20 karakteres szöveg 

 7.  f  VTS  a vevő részére kifizetett összeg, 
egész forintban számolva 

 20 karakteres numerikus 

 8.  g  ZQQ  Amennyiben a nyomtatott 
bizonylaton szereplő adatok 
eltárolásához szükséges egyedi 
mező, akkor a használt egyedi 
mezők mindegyikére vonatkozóan 
ZQQX ahol QQ az egyedi mező 
sorszáma, X az adott egyedi 
mezőben szereplő adat. 

 Z01X~Z02X... 

 9.  h  CNC  Bizonylat megszakítása esetén a 
megszakítás tényének jelzése 

 megszakítás esetén 1 
normál rögzítés esetén 0 

 10.  i  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 

19. A 10-18 bejegyzések azonos tartalommal, de a következő bejegyzés azonosítóval ismétlődnek a pénztárgép 
gyakorló üzemmódjában: 

   A  B  C  D 
 1.  pont  megnevezés  normál bizonylat esetén  gyakorló üzemmódú bizonylat 

esetén 
 2.  10  nyugta  NYN  NYT 
 3.  10  egyszerűsített  ESN  EST 
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számla 
 4.  11  napi forgalmi 

jelentés 
 NFN  NFT 

 5.  12  pénztárjelentés  PJN  PJT 
 6.  13  pénztári befizetés 

bizonylat 
 PBN  PBT 

 7.  14  pénztári kifizetés 
bizonylat 

 PKN  PKT 

 8.  14  utalvány kifizetés 
bizonylat 

 UKN  UKT 

 9.  15  üzemanyagkártyás 
értékesítési 
bizonylat 

 KBN  KBT 

 10.  16  egészségkártyás 
értékesítési 
bizonylat 

 EBN  EBT 

 11.  17  sztornó bizonylat  SZN  SZT 
 12.  18  visszáru bizonylat  VBN  VBT 
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Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció 
protokolljára vonatkozó előírások 

1. Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint 
kódolt karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP 
számát, HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kódot jelöli. 
Amennyiben az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző 
NAV üzenetben szereplő kódot kell alkalmazni. 

2. Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS 
kapcsolaton elérhető API felületet vagy IP interfészt kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a 
NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP 
cím alapján történik, az interfész jellege szerint. 

Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a 
tanúsítvánnyal ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal 
kerülnek átadásra. 

3. A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás 
igénybevételével. A NAV szervere ezen üzenet küldését követően bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet 
fogadása utasítja az AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére. 

4. Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL 
titkosított csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. A 
további üzenetek minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, 
az AEE kizárólag az általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val. 

5. Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó 
bekapcsolásának időpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol 

a) „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli, 
b) „S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma, 
c) „N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma, 
d) „T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben. 
Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul. 
6. Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsőbbségi adatszolgáltatási igényt 

akar jelezni, ahol YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli: 
a) YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén, 
b) YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszűnése esetén, 
c) YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén. 
Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul. 
7. A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére amelyben a naplófájl küldésére 

utasítja, ahol az „F” a NAV által utoljára a címzett AEE-től sikeresen fogadott állomány sorszáma, fogadott 
állomány hiányában „0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő lépéseket: 

a) azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levő bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés 
elhelyezését követően azonnal le kell az AEE-n lévő összes adózóra vonatkozón a nyitva levő szöveges állományt, 
állományokat, 

b) Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, 
mint a NAV üzenetében szereplő „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben történik. A 
következő fájlt az előző fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követően lehet küldeni. 

c) Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl 
neve a 4. melléklet 4. pontjában előírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data 
adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan 
aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV 
részére. 

Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek: 
8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb 

TRMRDY üzenetet kell küldenie. 
8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következő 

sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére a c) 

5. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány, a kapcsolat 
lezárható. 

8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható. 
8. A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta 

jellegét jelölő státuszkód, mely a következő értékeket veheti föl: 
a) YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események 

nem voltak sikeresek, 
b) YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet a 

NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen, 
c) YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás, 
d) YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az 

AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot, 
e) YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az 

SSL kapcsolatot. 
9. Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált 

üzenetre válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket: 
a) blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet, 
b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva, 
c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. 
10. Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévő AEE részére 

az 5. pontban definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következő műveleteket: 
a) a blokkolt állapotban levő pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie, 
b) a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva, 
c) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. 
11. az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV 

részére a 9., 10., 12., 13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelőző üzenetre utaló okkódot 
jelöli. 

a) YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva, 
b) YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva, 
c) YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva, 
d) YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva, 
e) YY=05 – szoftverfrissítésre kész, 
f) YY=06 – szoftverfrissítés letöltve, 
g) YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva, 
h) YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva, 
i) YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve. 
12. Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~ééééhhnn~HHHHHHHHHH” 

üzenetet küldi az AEE részére, ahol a megadott időpont a szoftver frissítés előírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek 
azonnal végre kell hajtania a következőket: 

a) a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05 
szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére, 

b) az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver műszaki tartalmának részleteit az alábbiak 
szerint: 

ba) az üzenet első eleme az „UPDDTL” karaktersorozat, 
bb) ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott szelet 

sorszáma 1-től sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezető nullák nélkül, a „CRC” az adott szelet CRC 
ellenőrzőösszege 32 bit hosszan, 

bc) a következő elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenőrző kódja 64 
karakterben, 

bd) az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által előállított, 
10 hexadecimális számjegyből álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX” üzenetekben 
kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással 
érintett pénztárgép AP számát jelöli, 

c) a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-
ellenőrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal 
képzett ellenőrző kódjának egyezését, 
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d) amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdődött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követően 60 
percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül, 

e) sikeres letöltést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os 
okkódot alkalmazva, 

f) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a 
fogadását követően bontja a kapcsolatot, 

g) az „ééééhhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött 
firmware-t, sikeres telepítést követően a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére 
a 07-es okkódot alkalmazva, 

h) a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a 
fogadását követően bontja a kapcsolatot. 

13. A NAV az 5. pontban definiált üzenetre 
„VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére, 
egyes forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására, amennyiben ez a vonatkozó 
jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően, 
ahol: 

a) az üzenet első eleme a „VATUPD~” karaktersorozat, 
b) második eleme a pénztárgép AP száma, 
c) majd az a jövőbeli időpont ééééhhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs 

módosításokat érvényesíteni kell, 
d) az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyűjtőre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs 

módosul: 
da) a „-” karakter és a változással érintett forgalmi gyűjtő jele három karakteren (PPP), 
db) a da) pontban jelölt forgalmi gyűjtőhöz tartozó, b) pontban jelölt időponttól érvényes ÁFA-kulcs, 

százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva (AAAAA), 
dc) több gyűjtő egy ütemben történő módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni 
e) a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által előállított, 10 hexadecimális 

számjegyből álló üzenetazonosító kód. 
Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul. 
14. A 13. pontban leírt üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania a következő műveleteket a 

felsorolás sorrendjében: 
a) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyűjtők 

átállítási utasítása fogadva” kódot alkalmazva, 
b) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza, 
c) legkésőbb az üzenetben jelzett időpont előtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az üzenetben 

szereplő adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplő időponttól kezdve az érintett forgalmi gyűjtőkre 
vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza, 

d) a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követően haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét a 
NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyűjtők átállítási utasítás 
végrehajtva” kódot alkalmazva, 

e) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. 
15. A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az 

AEE egység: 
a) a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot a 

pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl nevében, 
ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll rendelkezésre; legkésőbb 
ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni, 

b) az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV 
szerverére, az első küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik, 

c) erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld: 
ca) A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat a pénztárgépnek 

három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben 
caa) elsőként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban 

leírt YY=08 kóddal nyugtáz, 
cab) a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az AEE 

egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, 
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cac) harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=09 
kóddal nyugtáz), 

cad) negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói törzsadatokat, 
melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy 

cb) elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió, már 
regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.), 

d) az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja, 
e) az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott 

eszközazonosítással, 
f) az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követően 

„TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld, 
g) ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. 
16. A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben 

a) amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a 
„DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy a P1-
P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’ a paraméter 
értéke az alábbi táblázat alapján: 

   A  B  C  D  E  F  G  H 
 1.  P1 változás 

típuskód 
 P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 

 2.  Értéke: 1 
Értelmezése: adózói 
törzsadat 
(kétvállalkozós 
pénztárgép esetén az 
üzemanyag 
tulajdonosa) 

 frissítendő 
felhasználó 
adószáma 

 név  irányító- 
szám 

 település  közterület- 
neve 

 közterület 
jellege 

 házszám 

 3.  Értéke: 2 
Értelmezése: 
kétvállalkozós 
pénztárgép esetén az 
üzlet 
üzemeltetőjének 
adózói törzsadatai 

 frissítendő 
felhasználó 
adószáma 

 név  irányító- 
szám 

 település  közterület 
neve 

 közterület 
jellege 

 házszám 

 4.  Értéke: 3 
Értelmezése: 
üzemeltetési 
telephely 

 Üzemeltető 
adószáma 

 üzlet neve  irányító- 
szám 

 település  közterület 
neve 

 közterület 
jellege 

 házszám 

b) P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal, 
P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal, 
c) a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY-08 adózói törzsadat 

update” kódot alkalmazva, 
d) ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza. 
17. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is 

4. melléklet előírásai szerint. 
18. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle kommunikáció sem 

történik a NAV-val. 
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A típusvizsgálat részei 

A pénztárgépek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki: 

A) Műszaki vizsgálat 
A/1. Biztonság 
1. plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt illetéktelen 

beavatkozást) 
2. burkolat ellenőrzés (nyílásokon keresztül végezhető adatmódosítások kizárása) 
3. hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása) 
4. elektronikai biztonság 
5. házkialakítás, védelem (pl. nem megfelelő, rosszhiszemű szétszedés elleni védelem) 
6. interfész és adatbeviteli lehetőségek (külső eszköz csatlakoztatása, alfanumerikus adatbevitel egyszerű 

használata, 3G kapcsolat biztosítása) 
A/2. Kijelző 
1. két kijelző megléte 
2. vevőkijelző méretének ellenőrzése 
3. vevőkijelző meghibásodásának kezelése 
A/3. Nyomtató 
1. a nyomtató és az AEE kapcsolatának ellenőrzése 
2. bizonylat olvashatóságának ellenőrzése 
3. megjelenített karakterek méretének ellenőrzése 
4. nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése 
5. nyomtató hibajelzés ellenőrzése 
A/4. Billentyűzet 
1. minimális billentyűzet meglétének ellenőrzése 
2. billentyűzetkiosztás ellenőrzése 
3. magyar nyelvű feliratok 
A/5. Adóügyi Ellenőrző Egység meglétének és helyes működésének vizsgálata 

B) Informatikai vizsgálat 
1. szabályozott sorszámozási feltételeknek való megfelelés 
2. frissítések, változáskövetés biztosítása (pl. kerekítési szabályok, számlázási szabályok változása, adónem 

változás követés) 
3. firmware frissítési lehetőség biztosítása, 
4. szoftver frissítési lehetőség biztosítása, 
5. idegenkezűség elkerülése érdekében frissítés speciális, szervizportokon keresztül történik-e 
6. a pénztárgép szoftverelemeinek vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, áfa kulcs érték 

módosítások követése, kötelező elemi tranzakciók elvégezhetőségének ellenőrzése, tranzakciótípus azonosítása, az 
alkalmazott tranzakciótípusok szerinti bizonylat és napi szintű tranzakciógyűjtők ellenőrzése, napi szintű számlálók 
ellenőrzése globális számlálók ellenőrzése, sorszám folytonosság, sorszám formátum, a bizonylat kiállítás folyamata, 
és annak zártsága) 

7. napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, bizonylatnyitás, tételsor nyomtatás, részösszesen sor nyomtatás, 
összesen sor nyomtatás, bizonylat megszakítás, bizonylatzárás, napi zárás) 

8. adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés elhelyezése, idő formátum, 
reklámszöveg) 

9. értékhatár ellenőrzés (minimális értékek forint alapú üzemmód esetén: tételsorszám: 9 999 999, bizonylat szintű 
forgalmi gyűjtőszám: 99 999 999, napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 999 999 999, göngyölített forgalom: 999 
999 999 999) 

10. kerekítési szabály alkalmazásnak ellenőrzése 
11. „gyakorló üzemmód” létezésének ellenőrzése 
12. nyomtatás megszakítás lehetőségének ellenőrzése 
13. speciális pénztárgépek működésének ellenőrzése 
Az informatikai vizsgálathoz valós szerver hozzáférést kell a típusvizsgálatot végző számára biztosítani. 

6. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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C) Dokumentáció vizsgálata 
1. a típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata 
2. a dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata 
3. e jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban 

előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése 
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A tranzakciók, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtő kapcsolatai 

   A  B  C 
 1.  TRANZAKCIÓ 
 2.  TÍPUS  PARAMÉTER  HATÁS 
 3.  ÉRTÉKESÍTÉS  Megnevezés, Érték,  

Áfa-jel 
 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával 

 4.  SZTORNÓ  Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező 
tartalmával 
SZTORNÓ tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával 

 5.  FELÁR  Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával 

 6.  FELÁR 
SZTORNÓ 

 Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező 
tartalmával 
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték mező 
tartalmával 

 7.  ENGEDMÉNY  Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező 
tartalmával 
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával 

 8.  ENGEDMÉNY 
SZTORNÓ 

 Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az 
Érték mező tartalmával 

 9.  VISSZÁRU  Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő csökkentése az Érték mező 
tartalmával 
VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával 

 10.  VISSZÁRU 
SZTORNÓ 

 Megnevezés, Érték,  
Áfa-jel 

 Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtő növelése az Érték mező 
tartalmával VISSZÁRU tranzakció-gyűjtő csökkentése az Érték 
mező tartalmával 

 11.  RÉSZÖSSZEG 
FELÁR 

 Megnevezés, Érték  Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek 
aktuális tartalma szerint 
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az arányosított 
Értékekkel 
FELÁR tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel 

 12.  RÉSZÖSSZEG 
FELÁR 
SZTORNÓ 

 Megnevezés, Érték  Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése 
az 
arányosított  Értékekkel 
FELÁR tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel 

 13.  RÉSZÖSSZEG 
ENGEDMÉNY 

 Megnevezés, Érték  Érték mező arányosítása a bizonylat forgalmi gyűjtőinek 
aktuális 
tartalma szerint 
Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők csökkentése az arányosított 
Értékekkel 
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő növelése az Értékkel 

 14.  RÉSZÖSSZEG 
ENGEDMÉNY 
SZTORNÓ 

 Megnevezés, Érték  Érték ellenőrzése, Áfa jel szerinti forgalmi gyűjtők növelése az 
arányosított  Értékekkel 
ENGEDMÉNY tranzakció-gyűjtő csökkentése az Értékkel 

 

 

7. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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A pénztárgép napi funkcióinak leírása 

   A  B  C 
 1.  FUNKCIÓ  PARAMÉTER  TEVÉKENYSÉG 
 2.  Napi nyitás    Dátum, idő, fejléc, Áfa értékek ellenőrzése, szinkronizálása, 

Euró bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás 
elutasítása, vagy elvégzése és „Napi nyitás” nem adóügyi 
bizonylat nyomtatása 

 3.  Bizonylatnyitás  Bizonylattípus (NY / 
ESZ / NAB) 

 Fejléc nyomtatása, Bizonylatcím, vagy bizonylattípus 
nyomtatása 

 4.  Tételsor 
nyomtatás 

 NY tételsor / ESZ 
tételsor 

 Bizonylat szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának 
növelése / csökkentése, tételsor nyomtatása, a nyomtatás 
ellenőrzése, vevőkijelzőre írás 

 5.  Rész-összesen sor 
nyomtatás 

 Érték  Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők 
tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, rész-összesen sor 
nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása 

 6.  ÖSSZESEN sor 
nyomtatás 

 Érték  Érték összehasonlítása a bizonylat szintű forgalmi gyűjtők 
tartalmának összegével, vevőkijelzőre írás, ÖSSZESEN sor 
nyomtatása, vagy visszautasítása, és a bizonylat megszakítása 

 7.  Megjegyzés sor 
nyomtatás 

 Megjegyzés sor  Megjegyzés sor nyomtatása, [vevőkijelzőre írás] 

 8.  Bizonylat- 
megszakítás 

   NY és ESZ esetén: megszakítás szöveg, „ÖSSZESEN: 0 Ft” sor, 
bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, bizonylat 
szintű forgalmi- és tranzakciógyűjtők tartalmának ürítése, a 
megszakítás számláló és az érintett bizonylat-számláló növelése, 
[a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, bizonylat-vágás] 
NAB esetén: megszakítás szöveg, dátum, idő, záró sor 
nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, 
bizonylat-vágás] 

 9.  Bizonylatzárás  NY / ESZ / NAB  NY és ESZ esetén: bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor 
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, érintett napi szintű 
forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának növelése a bizonylat 
szintű gyűjtők tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és 
tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, érintett bizonylat 
számláló növelése, [a következő bizonylat fejlécének 
nyomtatása, bizonylat-vágás] NAB esetén: dátum, idő, záró sor 
nyomtatása, [a következő bizonylat fejlécének nyomtatása, 
bizonylatvágás] 

 10.  Napi zárás    Fejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű 
forgalmi gyűjtők összegével, „Napi forgalmi jelentés” 
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, Napi forgalom rekord 
Adóügyi Ellenőrző Egységbe írása, az írás ellenőrzése, napi 
szintű forgalmi- és tranzakció-gyűjtők tartalmának ürítése, napi 
számlálók nullázása, zárásszámláló növelése. 

  
 NY: Nyugta   ESZ: Egyszerűsített számla  NAB: Nem adóügyi bizonylat 

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek: 
1. a paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése, 
2. a perifériák (Adóügyi Ellenőrző Egység, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése. 

 

 

8. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a 
bizonylatok mintája 

A) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható nyugta bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező 
tartalmi elemek (Áfa tv. 173. §) és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy 
a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező: 

Nyugta kerekítéssel (fizetés forinttal) 

 

9. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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Nyugta kerekítéssel (fizetés külföldi fizetőeszközzel) 
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására) 
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B) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható egyszerűsített számla bizonylat mintája az alábbi, melyen 
a kötelező tartalmi elemek [Áfa tv. 176. § (2) bekezdése] és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való 
viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező: 
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Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén a számlaszám formája: A/123456789/1234/12345, vagy 
B/123456789/1234/12345 

C) Napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat tartalmazhatja: 
1. Bizonylat fejléc adatok az A.) pontban meghatározottak szerint, 
2. „NAPI FORGALMI JELENTÉS”, 
3. A napi zárás sorszáma, 
4. „A - 05%:” forgalom, 
5. „B - 18%:” forgalom, 
6. „C - 27%:” forgalom, 
7. „D - AJT:” forgalom, 
8. „E - TAM:” forgalom, 
9. Napi forgalom összesen, 
10. Felár összesen, 
11. Sztornó összesen, 
12. Engedmény összesen, 
13. Visszáru összesen, 
14. Nyugták száma, 
15. Egyszerűsített számlák száma, 
16. Nyugták és egyszerűsített számlák száma összesen, 
17. Megszakítások száma, 
18. Sztornó bizonylatok száma (F) pontban meghatározottak szerint), 
19. Sztornó bizonylatok összesen, 
20. Visszáru bizonylatok száma (G) pontban meghatározottak szerint) 
21. Visszáru bizonylatok összesen, 
22. Göngyölített forgalom (GT), 
23. A RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 3. melléklet D) pontja szerinti program ellenőrző 

szám, abban az esetben, ha az előző napi zárást követően a napi gyűjtők törlése megtörtént, 
24. A RAM törlések száma, 
25. „AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK” (a lehetséges napi zárások feltüntetésével, abban az 

esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 120, vagy annál kevesebb), 
26. „AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT” (abban az esetben, ha az adómemória megtelt), 
27. A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc), 
28. „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód, 
29. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma. 

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező. 
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A napi forgalmi jelentés bizonylat mintája a következő: 

Napi forgalmi jelentés 
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D) A 3. melléklet I. rész GE pontjában meghatározott Menetjegy storno bizonylat mintája a kötelező tartalmi 
elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására a következő: 

Sztornó bizonylat 

 

E) „Nem adóügyi bizonylat” 
1. bizonylat fejléc adatok [A) pontban meghatározottak szerint], 
2. „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, 
3. a bizonylat megnevezése, 
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4. szabad szöveg, amely nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet, az adóügyi bizonylatok megnevezését és az 
„ÖSSZESEN” szót, 

5. a bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc), 
6. „NAV ellenőrző kód” és e rendelet 3. melléket F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód, 
7. „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”. 
„Nem adóügyi bizonylat” készítésekor a forgalmi, tranzakció-gyűjtők és a 3. melléklet C) pont 10., 11., és 13. 

alpontjai szerinti számlálók értéke nem változhat. 
A nem adóügyi bizonylat mintái a következők: 

Pénztárjelentés 
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Megjegyzés: Éttermi rendszer esetén a felszolgálói díj, Üzemanyagkút rendszer esetén az üzemanyagkártyás 
értékesítés, Gyógyszertári rendszer esetén az egészségkártyás értékesítés összegét a fizetőeszközök összesítése után 
kell megjeleníteni. Az üzemanyagkártyás és egészségkártyás értékesítési bizonylatok sztornó összegét külön sorban 
kell kinyomtatni. 

Pénztári befizetési és kifizetési bizonylat 
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Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat 
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Egészségkártyás értékesítési bizonylat 
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F) Nyugta és egyszerűsített számla sztornó bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a 
nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje 
kötelező: 

Sztornó bizonylat 
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Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” 
típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: 
A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a sztornó bizonylat száma: S/A/123456789/1234/12345, 
vagy S/B/123456789/1234/12345 

G) Nyugta és egyszerűsített számla visszáru bizonylata mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a 
nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje 
kötelező: 

Visszáru bizonylat 

 

Megjegyzés: Ha az eredeti értékesítési bizonylat típusa nyugta, akkor „NY”, ha egyszerűsített számla, akkor „SZ” 
típusjelet kell nyomtatni. Kétvállalkozós pénztárgép esetén az eredeti számlaszám formája: 
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A/123456789/1234/12345, vagy B/123456789/1234/12345, a visszáru bizonylat száma: V/A/123456789/1234/12345, 
vagy V/B/123456789/1234/12345 

H) Göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat): 
A göngyölegjegy mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek 

egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező: 

Göngyölegjegy – speciális visszáru bizonylat 
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Az euró üzemmód bizonylatai 

Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés forinttal, visszajáró forint) 
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására) 

 

10. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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Nyugta a felkészülési időszakban (fizetés euróval, visszajáró forint) 
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására) 
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Az euró üzemmód beállításakor kinyomtatandó bizonylat mintája: 

 

Megjegyzés: Kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként külön fejléccel és adattartalommal kell 
kinyomtatni. 
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Nyugta az átmeneti időszakban (fizetés forinttal) 
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására) 
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Nyugta az átmeneti időszakban és azt követően (fizetés euróval) 
(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának bemutatására) 
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Napi forgalmi jelentés az euró üzemmód beállítása után 
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Adóügyi ellenőrző egység adatai lista az euró üzemmód beállítása előtti és azt követő időszakról 
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A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek 

Az AEE rögzítő/naplózó és kommunikációs egysége fizikailag elkülönülten is kiépíthető több rögzítő/naplózó 
egység egy központi kommunikációs egységgel történő kiszolgálásával (a továbbiakban: központi kommunikációs 
egységgel kiszolgált AEE-rendszerek). 

I. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek engedélyezési 
eljárásának egyes szabályai 

1. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek forgalmazásának engedélyezésére irányuló 
kérelemhez a 8. §-ban foglaltakon túl mellékelni kell 

a) A tervezett rendszer kész állapotának műszaki leírását, amelynek tartalmaznia kell a 3. melléklet FD) alcímében 
foglaltaktól való eltérések jegyzékét, illetve az eltérésekből következő biztonsági kockázatok kezelésére használt 
megoldások leírását. 

b) A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer üzembe helyezésének tervezett dátumát. 
2. Az engedélyezési eljárás két szakaszból áll. 
a) Az engedélyezési eljárás első szakaszában az engedélyező hatóság – az e rendelet III. fejezete megfelelő 

alkalmazásával – elvi forgalmazási engedélyt ad ki, amennyiben a központi kommunikációs egységgel kiszolgált 
AEE-rendszer tervezett működése a benyújtott eszközök és dokumentációk alapján megfelel az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek. 

b) Az engedélyezi eljárás második szakaszában az engedélyező hatóság a típusvizsgálat keretében az üzembe 
helyezést megelőzően – értékesítési helyenként (üzletenként) -– a helyszínen ellenőrzi a központi kommunikációs 
egységet és az alkalmazott hálózati eszközt (switch). A helyszíni típusvizsgálatra a 3. alcímben foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. Az engedélyező hatóság értékesítési helyenként (üzletenként) üzembe helyezési 
engedélyt ad ki, amennyiben a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer működése a helyszíni 
típusvizsgálat alapján megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. 

3. Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni azt az adóalanyt, akinek (amelynek) részére 
az üzembe helyezés történik, valamint az üzembe helyezés helyszínét, illetve helyszíneit (település, közterület, 
helyrajzi szám vagy házszám, emelet, ajtó megjelölésével). Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemhez csatolni 
kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénz átutalás megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az 
átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást. 

4. Az engedélyező hatóság a helyszíni típusvizsgálat időpontját az üzembe helyezési engedély iránti kérelem 
engedélyező hatóság részére történő beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra tűzi ki. Az üzembe helyezési 
engedély kiadásáról az engedélyező hatóság a típusvizsgálat lefolytatásától számított 8 napon belül dönt. Az üzembe 
helyezési engedélyre a 19. § (2) bekezdést megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy az üzembe helyezési engedély 
tartalmazza az engedélyezett értékesítési hely megnevezését (üzlet) adatait (település, közterület, helyrajzi szám vagy 
házszám, emelet, ajtó megjelölésével). 

5. Az elvi forgalmazási engedély, valamint az üzembe helyezési engedély tekintetében a 23. § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 

II. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerekre vonatkozó 
műszaki követelmények 

A 3. mellékletben foglaltaktól eltérően a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek 
tekintetében: 

1. Az AEE központi kommunikációs egysége a pénztárgép burkolatán kívül is elhelyezhető. A központi 
kommunikációs egységet a pénztárgép üzemeltetési helyének épületében vagy épületén kell elhelyezni. Egy központi 
kommunikációs egység csak egy üzemeltető által üzemeltetett pénztárgépeken működő AEE rögzítő/naplózó 
egységet szolgálhat ki. 

2. az AEE rögzítő/naplózó részegységének meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. 
(VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. Az AEE UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE rögzítő/naplózó 
egységének a környezetállóság vonatkozásában teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány szerinti IP54 szintet. 

3. Az AEE rögzítő/naplózó egységét kell logikailag úgy elhelyezni a pénztárgépben, hogy abba minden kezelői 
adatbevitel és minden készülő bizonylat adatainak be kell kerülnie. 

11. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NgM rendelethez
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4. A 3. melléklet FD) alcím 4)-26). pontjában foglaltak értelemszerűen az AEE rögzítő/naplózó egységére, a 
központosított kommunikációs egységre vagy a naplózó/rögzítő egységből, a kommunikációs egységből és a kettő 
közötti kapcsolatot megteremtő infrastruktúrából álló AEE egészére értendők. 

5. Az AEE rögzítő/naplózó egységét olyan adatkapuval is fel kell szerelni, ami a központi kommunikációs 
egységgel való kapcsolatot lehetővé teszi, UTP kábel és Ethernet hálózat útján. Az AEE rögzítő/naplózó egységében 
gyárilag meglévő GSM modulnak ilyenkor nem kell képesnek lennie a mobilszolgáltatók hálózatán kommunikációt 
folytatni. 

6. Az AEE rögzítő/naplózó egysége és a központi kommunikációs egység közé az UTP kábelen kívül kizárólag 
egy darab hálózati eszköz (switch) építhető be, ami a pénztárgépeken működő AEE rögzítő/naplózó egységek 
adatkapui és a központi kommunikációs egység adatkapuja közötti kommunikációt biztosítja. Az így kialakított helyi 
hálózat nem csatlakozhat semmilyen más számítógépes hálózathoz, kizárólag a központi kommunikációs egység és 
az AEE rögzítő/naplózó egységek közötti adatforgalom megvalósítására szolgálhat. A hálózati eszközt – amennyiben 
ilyen beépítésre kerül – szintén saját áramforrással kell ellátni, aminek a külső áramellátás megszűnése esetén 48 
órán keresztül biztosítania kell az eszköz működését. 

7. A rendszer központi kommunikációs egységén keresztül a NAV informatikai rendszerei közvetlenül 
kommunikálnak az egyes pénztárgépeken elhelyezett AEE rögzítő/naplózó egységekkel. A központi kommunikációs 
egység saját üzeneteit (azaz nem az AEE rögzítő/naplózó egységektől indított vagy oda érkező üzeneteket) saját 
azonosítójával ellátva küldi el. Az erre vonatkozó szabályok megegyeznek az AEE-re vonatkozó szabályokkal. A 
központi kommunikációs egység saját azonosítója 9 jegyű, az üzembe helyezési engedélyben meghatározott 
azonosító. 

8. A rendszernek a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerként engedélyezett módon 
történő működésének átállíthatónak kell lennie úgy, hogy az adatszolgáltatást az egyes pénztárgépeken elhelyezett 
AEE-k végezzék a beépített GSM modul útján. Az átállításra az üzemeltető saját döntése alapján bármikor sor 
kerülhet, illetve a Hatóság a 62. § (4) bekezdés szerinti esetben kötelezheti az üzemeltetőt az átállításra. A NAV 
továbbra is az AEE változatlan azonosítóit használja kommunikációra. 

9. Ha egy pénztárgép vonatkozásában az AEE rögzítő/naplózó egysége és a kommunikációs egység közötti 
kapcsolat hibás, az adott pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie. 

III. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerek 
adatszolgáltatására vonatkozó különös rendelkezések 

1. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer tekintetében a 4. mellékletben foglalt adatokon 
kívül adatot kell szolgáltatnia a NAV felé az egyes pénztárgépeken működő rögzítő/naplózó egység és a 
központosított kommunikációs egység közötti kapcsolat megszűnéséről és újraépüléséről. 

A központi kommunikációs egységgel kiszolgált pénztárgépben bekövetkezett események naplózásának 
kiegészítő eseményei 

Bejegyzés azonosító: EVK 
Bejegyzés mezői 

     A  B  C 
 1.    Mező azonosító  Mező tartalmának leírása  formátum 
 2.  a.  RAZ  Bejegyzés azonosító: EVK  3 karakteres szöveg 
 3.  b  DTS  Időbélyeg  szabványos dátum és idő adat 

másodperc pontossággal 
 4.  c  EVC  Esemény kódja  3 karakteres szöveg 
 5.  d  EVD  Esemény leíró adata  üres / 200 karakteres szöveg 
 6.  e  HSH  Ellenőrző kód  64 HEXA karakter 
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EVC lehetséges értékei: 
13. CNF: A pénztárgépben működő rögzítő/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti 

kapcsolat megszűnése esetén 
14. CNR: A pénztárgépben működő rögzítő/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti 

kapcsolat helyreállása esetén 
EVD lehetséges értékei: 
nem töltendő 
2. A központi kommunikációs egységnek a következő üzenettel kell a NAV szerver felé jeleznie, ha 

megváltozott a központi kommunikációs egység felé aktuálisan élő kapcsolattal rendelkező pénztárgépek köre: 
a) az üzenet első eleme a „PTGSET~CCCCCCCCC” karaktersorozat, ahol CCCCCCCCC a központi 

kommunikációs egység egyedi azonosítója, 
b) az üzenet további elemei minden, éppen csatlakozó pénztárgépre vonatkozóan a „~XXXXXXXXX” 

karaktersorozat, ahol „XXXXXXXXX” a pénztárgép AP számát jelöli. 
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A nemzetgazdasági miniszter 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelete
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és f )–g)  pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEjEZET 
TAXAMÉTER KöTElEZŐ HASZNÁlATA

1. § (1) A taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Áfa tv.) 166.  § (2)  bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag 
taxaméterrel tehetnek eleget.

 (2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség taxaméter útján történő teljesítése alól
a) a taxaméter meghibásodása,
b) a taxaméter bevonása,
c) a taxaméter eltulajdonítása,
d) a taxaméter megsemmisülése, elvesztése
esetén.

 (3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés
a) a  taxaméter meghibásodása esetén a  meghibásodás bekövetkeztétől a  taxaméter megjavításáig vagy 

a  cseregép biztosításáig, illetve a  meghibásodott taxaméter helyett üzembe helyezett taxaméter üzembe 
helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,

b) a taxaméter bevonása esetén a bevonás idején,
c) a  taxaméter eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az  új taxaméter üzembe helyezéséig, de 

legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés észlelésétől számított 15. napig
érvényes.

 (4) a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti esemény bekövetkezésétől a  nyugtakibocsátási kötelezettség taxaméterrel 
történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig újabb fuvart kezdeni nem lehet.

II. FEjEZET 
TAXAMÉTER FORgAlMAZÁSA ENgEDÉlyEZÉSÉNEK SZABÁlyAI

1. A taxaméter forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

2. § (1) Az  e  fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban első fokon a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
(a  továbbiakban: MKEH) metrológiai hatósága (a  továbbiakban: Hatóság), másodfokon az  MKEH központi szerve 
(a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság) jár el.

 (2) Az  e  fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az  ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítható.

3. § (1) A  taxaméter forgalmazását az engedélyező hatóság akkor engedélyezi, ha a  taxaméter megfelel az e  rendeletben 
meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

 (2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan taxaméter forgalmazása engedélyezhető, amely képes – a külön jogszabály 
szerint – adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket 
euróban határozták meg.

 (3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,
a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
c) akinek (amelynek) nincs az  állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, 

társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást 
engedélyeztek.
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4. §  Az 3. §-ban meghatározottakon túl a taxaméter forgalmazására vonatkozó engedély megadásának további feltétele, 
hogy a  gyártó rendelkezzen a  22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályok szerinti EK típusvizsgálati 
tanúsítvánnyal.

5. §  A  forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a  taxamétert kizárólag saját használatra kívánja importálni, 
előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

6. § (1) A taxaméter forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel 
kezdeményezhető.

 (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,
b) az engedélyeztetni kívánt taxaméter

ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a  már érvényes forgalmazási 
engedéllyel rendelkező taxaméter elnevezésétől különbözik,

bb) gyártójának nevét és székhelyét,
c) a taxaméter perifériáinak megnevezését, típusát, gyártójának nevét, székhelyét,
d) az adómemória típusát, gyártójának nevét, székhelyét,
e) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

 (3) A  kérelemhez csatolni kell az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás 
(csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

 (4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:
a) 

aa) a  taxaméter és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató), berendezésenként külön-külön jelölve 
a típus nevét, a gyártó nevét és székhelyét,

ab) 1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal,
ac) 1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db 

írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt 
nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket,

ad) a taxaméterre és perifériáira vonatkozó megfelelőségi dokumentáció,
ae) a  taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az  eszköz felépítésének és 

működésének részletes leírását, az  adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát, teljes 
parancskészletét, a parancsok működésének és a végrehajtás feltételeinek leírását, az adómemória 
rekordszerkezetének dokumentációját,

af ) a  taxaméter program etalon verziója, EPROM, OTPROM vagy PROM adathordozón, dokumentálva 
a program ellenőrző számát,

ag) a taxaméter 2 db működőképes mintapéldánya,
ah) a  taxaméter magyar nyelvű dokumentációja, amely tartalmazza az  összeállítási, kapcsolási, 

beültetési rajzokat, blokkvázlatot a  hardverről és szoftverről, a  rendszer működési leírását és 
használati útmutatót,

ai) a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattároló,
aj) a 7. § szerinti kezelői leírás és a technikai funkciók leírása,
ak) gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál 

kevesebb memóriahely esetén a  berendezés rendszeresen figyelmeztet a  tároló megtelésére, 
valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül,

al) a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:
 – forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül,
 – a  telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az  elindított adómemória számára 

illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program 
módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,

 – az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,
b) AVAM alkalmazása esetén:
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ba) az  AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az  AVAM MCU és az  adattároló gyártói 
dokumentációját is,

bb) az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja,
bc) az  AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja – magyarázatokkal ellátott forrás és 

végrehajtható kódja –, amelynek tartalmaznia kell az  AVAM MCU vezérlőprogram verzióját, 
ellenőrző kódját és annak számítási algoritmusát is,

bd) hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti dokumentációt, valamint a  7.  § szerinti kezelői leírást elektronikus adathordozón kell 

benyújtani.

7. § (1) A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) tartalomjegyzék,
b) hardver konfiguráció leírása,
c) a  rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett 

egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),
d) a napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
e) a fuvar kezdeményezése és zárása folyamatának leírása,
f ) napi zárás folyamatának részletes leírása,
g) adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása,
h) euró átállás folyamata:

ha) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
hb) tevékenységek az átállás időpontjában,
hc) az átmeneti időszak jellemzői,

i) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása,
j) valamennyi bizonylat mintájának megadása:

ja) forint üzemmód,
jb) felkészülési időszak,
jc) euró üzemmód.

 (2) A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) az adóügyi modul inicializálásának folyamata,
c) a RAM törlés folyamata,
d) fejlécadatok beállítása és módosítása,
e) áfa kulcs változtatásának módja,
f ) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók.

8. § (1) A  kezelői és technikai leírásnak tartalmaznia kell a  taxaméter valamennyi funkciójának ismertetését. A  taxaméter 
kizárólag ezeket a műveleteket hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

 (2) A taxaméter értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére 
a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

3. Típusvizsgálat

9. § (1) Az  engedélyező hatóság az  engedélyezési eljárás során a  típusvizsgálat keretében vizsgálja a  taxaméter 
e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.

 (2) A típusvizsgálat
a) műszaki vizsgálatból,
b) informatikai vizsgálatból, és
c) a dokumentáció vizsgálatából áll.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

10. §  A  típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a  forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, 
az  engedélyező hatóság a  forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon stb.) értesíti. Az  eszközt a  típusvizsgálatra 
az engedélyező hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.
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11. § (1) A típusvizsgálatra az engedélyező hatóság hivatali helyiségében, és – szükség szerint – külső helyszínen kerül sor.
 (2) A  típusvizsgálattal érintett eszközt a  forgalmazónak kell a  típusvizsgálat helyszínére – ideértve az  engedélyező 

hatóság hivatali helyiségét is – szállítani, valamint gondoskodni kell az  elszállításról is. A  szállítási költségek 
a forgalmazót terhelik.

 (3) Amennyiben a  típusvizsgálattal érintett taxaméter sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat 
lefolytatása indokolt, a  vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a  vizsgálat lebonyolításához 
szükséges helyszínt – a  forgalmazónak kell biztosítania. A  külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben 
felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.

 (4) A  típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a  forgalmazó köteles az  engedélyező 
hatóság rendelkezésére bocsátani.

12. §  A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. 
A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt az engedélyező hatóság részére 
be kell nyújtani.

13. §  A  típusvizsgálaton az  engedélyező hatóság munkatársain kívül csak a  forgalmazó, illetve meghatalmazottja, 
továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.

14. §  A típusvizsgálat során az engedélyező hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében 
jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont taxaméterrel.

15. §  Amennyiben a  típusvizsgálat megállapítása alapján a  vizsgált taxaméter nem felel meg az  e  rendeletben foglalt 
feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az  engedélyező hatóság határidő 
tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

16. § (1) Amennyiben a  típusvizsgálat megállapítása alapján a  vizsgált taxaméter megfelel az  e  rendeletben foglalt 
feltételeknek – ideértve azt az  esetet is, ha a  15.  § alapján a  kérelmező az  engedélyező hatóság felhívásának 
megfelelő módosításokat elvégezte –, az  engedélyező hatóság a  vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas 
eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

 (2) A  forgalmazónak az  etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a  forgalmazási engedély jogerőre 
emelkedését követő 10 évig.

 (3) Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni. A forgalmazó 
jogutód nélküli megszűnése esetén az etalon példányt az engedélyező hatósághoz kell leadni.

 (4) A  típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az  engedélyező hatóság a  forgalmazási engedély 
jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

4. Forgalmazási engedély

17. § (1) A  típusvizsgálat megállapításai alapján az  engedélyező hatóság határozattal dönt a  forgalmazási engedély 
megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

 (2) A  forgalmazást engedélyező határozat a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:
a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,
b) a forgalmazható taxaméter típusának pontos megnevezése,
c) a forgalmazási engedély száma,
d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a  módosítás, kiterjesztés száma, a  módosítás, 

kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az  az időtartam, amely alatt a  korábban 
üzembe helyezett és a  módosításkor is üzemelő taxaméterek szoftverét le kell cserélni az  újonnan 
engedélyezettre.

18. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.
 (2) A  forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a  forgalmazási engedélyt – a  jogutódlás cégnyilvántartásba 

való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.
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 (3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal 
érvényét veszti.

19. § (1) Taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.
 (2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.

20. §  Az engedélyező hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó
a) meg nem engedett funkcióval rendelkező taxamétert forgalmaz vagy meg nem engedett funkció 

kialakításában közreműködik,
b) egyébként az engedélyezettől eltérő taxamétert hoz forgalomba,
c) nem tesz eleget a 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak,
d) a taxamétert nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el,
e) nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.

21. §  Az  engedélyező hatóság elektronikus úton tájékoztatja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a  továbbiakban: NAV) 
a  forgalmazási engedély kiadásáról, a  forgalmazási engedély módosításáról, kiterjesztéséről és visszavonásáról 
a  17.  § (2) szerinti adatok, továbbá a  határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok 
átadásával. A  tájékoztatással egyidejűleg az  engedélyező hatóság elektronikus úton megküldi a  forgalmazó 
által az  engedély kiadása iránti kérelemhez benyújtott, a  6.  § (5)  bekezdése szerinti, elektronikus adathordozón 
benyújtott dokumentációt.

5. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése

22. § (1) Ha a  forgalmazó az  érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméteren bármilyen szoftver-, vagy 
hardverváltoztatást kíván végrehajtani,
a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,
b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése
iránti kérelmet kell benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a  módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a  módosítás, kiterjesztés indokát a  kérelemben 
egyértelműen meg kell jelölni.

 (3) A  módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben 
a  forgalmazó a  módosításra a  forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő 
biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is 
üzemelő valamennyi taxaméter szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

III. FEjEZET 
A TAXAMÉTER SZERVIZElÉSÉNEK SZABÁlyAI

6. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése

23. § (1) A szervizelési tevékenységet az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes műszerészi 
igazolvánnyal és taxaméter plombálására alkalmas plombanyomóval rendelkező műszerésze útján.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szerviz nyilvántartásba vételére, törlésére a  műszerészi igazolvány, valamint 
a plombanyomó kiállítására a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szabályait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kérelmet taxaméter 
plombálására alkalmas plombanyomóra vonatkozóan kell előterjeszteni.

7. A szervizelési tevékenység szabályai

24. §  A  műszerész a  szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles 
műszerészi igazolványát és plombanyomóját az  üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, 



82228 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 

üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a  szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon 
bemutatni.

25. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a  taxaméter szabályosan le 
van-e plombálva, és ezt a taxaméternaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.

 (2) Ha a  taxaméter nincs szabályosan plombálva, a  plombálást a  taxaméternaplóba bejegyzettek nem tükrözik 
hűen, a  taxaméternaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a  taxaméternapló nincs 
az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, 
erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.

 (3) A  műszerész a  (2)  bekezdésben foglaltakon túl a  szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy 
az  e  rendeletben, illetve a  taxaméter típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb 
rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.

 (4) A  műszerész köteles az  elvégzett tevékenységet, valamint a  szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot 
a taxaméternaplóban dokumentálni.

 (5) Amennyiben a  taxaméternaplót az  üzemeltető nem tudja a  műszerész rendelkezésére bocsátani, 
a szerviztevékenység nem kezdhető meg.

 (6) A  műszerész a  szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a  taxamétert a  rendelkezésére bocsátott 
plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a  plomba feltörése nélkül 
a taxaméterbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).

 (7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

26. § (1) A  szerviz az  általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről – kivéve a  taxaméter adómemóriájának 
cseréjével, kiíratásával, RAM törléssel nem járó javítást – 5 napon belül, továbbá azokról az  eseményekről, 
körülményekről, amelyekről e  rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az  erre rendszeresített 
nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.

 (2) A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, 
üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére átadja. Az  üzemeltető a  jegyzőkönyveket 5 évig köteles 
megőrizni.

27. § (1) A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles megőrizni.
 (2) A  szerviz megszűnését követően az  e  rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az  (1)  bekezdésben foglalt 

időpontig
a) a jogi személy jogutódja,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a külön jogszabályban előírt személy
tesz eleget.

 (3) Egyéni vállalkozó szerviz halála esetén az  iratokat a  vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában 
az örökös köteles az állami adóhatósághoz továbbítani.

 (4) Az  iratőrzési kötelezettség az  iratok eredeti példányára, eredeti példány hiányában külön jogszabályban előírt 
módon elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik.

8. Javítás

28. § (1) Az üzemeltető köteles a taxaméter meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a taxaméternaplóba.
 (2) Amennyiben az üzemeltető a taxaméter javítását, vagy a meghibásodott taxaméter helyett más taxaméter üzembe 

helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a  javítást, illetve az  üzembe helyezést vállaló szerviz a  bejelentést 
haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és erről az  üzemeltetőt a  bejelentés egyedi sorszámának 
közlésével tájékoztatja.

 (3) Az  üzemeltető az  (1)  bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a  bejelentés megnevezésével (javítás 
vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a  (2)  bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének 
időpontjával.

 (4) A szerviz a bejelentéstől számított 5 napon belül köteles megkísérelni a taxaméter megjavítását.

29. § (1) Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül cseretaxamétert biztosítani a javítás 
idejére.
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 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam
a) a megjavított taxaméter visszaszolgáltatásáig,
b) a javíthatatlannak minősített taxaméter visszaszolgáltatásától számított 8. napig,
c) az  a)  pont alá nem tartozó taxaméter visszaszolgáltatása esetén a  taxaméter más szerviz általi azonnali 

megjavításáig vagy e  más szerviz által az  (1)  bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó 
cseretaxaméter rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a  taxaméter visszaszolgáltatásától számított 15. 
napig tart.

 (3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a taxaméternaplóban feltüntetni. 
A  javítás befejezését követően a  szerviznek mind a  visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a  javított gép 
(készülék) bevételi adatait a taxaméternaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.

 (4) A  cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a  szerviz az  erre rendszeresített 
nyomtatványon az  üzembe helyezést, illetve a  visszaszolgáltatást követő 5 munkanapon belül adatot szolgáltat 
az állami adóhatóság részére.

 (5) Javíthatatlan a taxaméter, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel.
 (6) A  metrológiai paramétereket érintő, illetve a  mérésügyi tanúsító jelek megbontását igénylő javítások esetében 

az ismételt használatbavétel csak a mérésügyi újrahitelesítést követően történhet meg.

IV. FEjEZET 
A TAXAMÉTER üZEMElTETÉSÉNEK EgyES SZABÁlyAI

30. § (1) A  taxaméter üzemeltetője az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon köteles az  állami adóhatósághoz 
adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az  általa üzemeltetett taxamétert használatból kivonta, a  használatból 
történő kivonást követő 5 napon belül.

 (2) Használatból történő kivonásnak minősül, ha a  taxaméter üzemeltetője azzal a  céllal fejezi be a  taxaméter 
használatát, hogy az adott taxamétert a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni.

 (3) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a taxaméter selejtezése, illetve eladása esetén.

31. §  A taxaméter adómemóriáját az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

9. Változás a taxaméter használatában

32. §  Az  üzemeltető köteles a  taxaméter megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően 
haladéktalanul bejegyezni a  taxaméternaplóba, és azt az  észlelést követő 8 napon belül, az  erre rendszeresített 
nyomtatványon bejelenteni az  állami adóhatóságnak. A  bejelentést egyidejűleg az  illetékes megyei (fővárosi) 
Kereskedelmi és Iparkamara felé is teljesíteni kell.

10. A taxaméternapló

33. § (1) A  taxaméternapló a  taxaméterrel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A  taxaméternaplót szigorú 
számadás alá kell vonni.

 (2) A  taxaméter üzemeltetéséről és szervizeléséről taxaméternapló vezetése kötelező. Egy taxaméterről egy 
taxaméternapló vezethető.

 (3) A taxaméternaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy – a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint – a műszerész tehet.

 (4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás 
megtagadása esetén a  műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az  aláírás megtagadásának 
okát. Az  aláírás megtagadásáról az  üzemeltető az  erre rendszeresített nyomtatványon, az  aláírás megtagadásától 
számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

 (5) A  taxaméternaplót és az érvényes hitelesítést igazoló dokumentumot, a  távolsági és helyi személytaxi közlekedés 
(SZJ 60.22.11.) nyújtását (a továbbiakban: taxi-szolgáltatást) végző az üzemelés során köteles a gépkocsiban, illetve 
magánál tartani.

 (6) A taxaméternaplót a taxaméter selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.
 (7) Az üzemeltető köteles a taxaméternaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.
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 (8) Ha a  taxaméternapló elveszett, megsemmisült, az  üzemeltető köteles a  szervizt haladéktalanul értesíteni. 
A  bejelentésről a  szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új taxaméternaplóba csak a  taxaméter beszerzésére vonatkozó 
bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

11. A taxaméter selejtezése

34. § (1) Selejtezni kell a taxamétert, ha
a) javíthatatlan,
b) megsemmisült, elveszett,
c) eltulajdonították.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti selejtezést
a) javíthatatlan taxaméter esetén a szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján, a jegyzőkönyv átvételétől,
b) megsemmisült, elveszett taxaméter esetén a  megsemmisülés, elvesztés 32.  § szerinti bejelentése alapján, 

a bejelentéstől,
c) eltulajdonított taxaméter esetén az  eltulajdonítás miatt indult szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást 

lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül kell elvégezni.

 (3) Az  (1)  bekezdés alá nem tartozó esetekben a  taxaméter selejtezhető. A  selejtezésről a  szerviz jegyzőkönyvet vesz 
fel, és a  selejtezésről, valamint a  taxaméter adómemóriájának kiszereléséről az  állami adóhatóság részére az  erre 
rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

 (4) A taxaméter selejtezésekor az adómemóriát a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt adómemória más taxaméterbe 
nem szerelhető be.

12. Taxaméter adómemóriájának cseréje, adómemória-kiíratás és a taxaméter adómemóriájára 
vonatkozó egyéb szabályok

35. § (1) Amennyiben a taxaméter adómemóriája megtelik, meghibásodik, vagy a taxaméter üzemeltetőjének személyében 
változás következik be, az adómemóriát cserélni kell.

 (2) Tilos a  taxaméter adómemóriájának cseréje, ha a  taxaméter forgalmazási engedélyét a  20.  § a)–d)  pontjaiban 
foglaltak miatt vonták vissza.

36. § (1) A  taxaméter adómemóriájának cseréje esetén kizárólag a  forgalmazó által biztosított, adott taxamétertípushoz 
engedélyezett adómemória építhető be a taxaméterbe.

 (2) A taxaméter adómemóriájának cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új az adómemóriába.
 (3) A  taxaméter régi adómemóriájának teljes tartalmát ki kell íratni, annak adatait az  esemény megjelölésével 

a taxaméternaplóba be kell jegyezni.

37. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni
a) adómemória csere esetén,
b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig,
c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.

 (2) Az adómemória kiíratást a taxaméternaplóba be kell jegyezni.
 (3) A taxaméter adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek 

vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat. Amennyiben az  adómemória kiírást nem szerviz 
végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a  taxaméternaplóba, és arról a 26. § (1) bekezdésének megfelelő 
alkalmazásával adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.

V. FEjEZET 
VEgyES RENDElKEZÉSEK

38. §  Az e rendeletben foglaltakat az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 189. szám 82231

39. §  A  7. és 8. alcímben, továbbá a  IV. fejezetben előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget az  adózás 
rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 175.  § (9)  bekezdése alapján elektronikus bevallásra 
kötelezettek elektronikusan teljesítik.

40. §  A  taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére vonatkozó további részletszabályokat e  rendelet 2.  melléklete 
tartalmazza.

13. Az AP szám

41. §  A forgalmazó a taxaméter értékesítésekor köteles az adómemóriában rögzíteni az AP számot.

42. § (1) Az AP szám az adómemória és egyben a taxaméter egyedi azonosító száma.
 (2) Az AP szám 9 karakterből álló azonosító, amelynek

a) az 1. karaktere „T” betű,
b) 2–4. karaktere „001”-gyel induló, a  forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő 

sorszám,
c) az  5–9. karaktere a  forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő 

sorszám.
 (3) A (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 1–4. karakter a forgalmazási engedély száma.

14. A taxaméter engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai

43. § (1) A  taxaméter forgalmazásának engedélyezéséért és a  forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért 
fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díjat az  MKEH 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlájára átutalással 
vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A  közlemény rovatban az  alábbiakat kell 
szerepeltetni:
a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében a forgalmazó neve, adószáma,
b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:

ba) forgalmazó neve, adószáma,
bb) eredeti engedély száma,
bc) módosítás sorszáma.

 (3) A  díj megfizetése a  kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az  igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését 
a  fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén 
a  hitelintézet által kiállított, az  átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával 
kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.

 (4) A  Hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az  1.  mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 
50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a (2) bekezdésben meghatározott módon befizetni.

44. §  Az  igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a  45.  §-ban szabályozott 
esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

45. § (1) Ha a  forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a  forgalmazó 
visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási 
díj nem jár vissza.

 (2) Az  igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha az  engedélyező hatóság a  forgalmazás engedélyezése 
iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a  típusvizsgálatra nem került sor, 
a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

 (4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a forgalmazónak teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a Hatóság által 
hozott határozat a forgalmazó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A díj visszatérítését 
hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.
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15. Értelmező rendelkezések

46. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. adóév: az Art.-ban meghatározott adóév,
 2. adóügyi bizonylat: nyugta, napi forgalmi jelentés, adómemória adatai jelentés, időszakos forgalmi jelentés, 

nyugta sztornó bizonylata,
 3. adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő,
 4. bizonylat: adóügyi és nem adóügyi bizonylat,
 5. blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a taxaméter üzemszerű használatra nem alkalmas,
 6. gyakorló üzemmód: a  taxaméter olyan, nem kötelezően beépített üzemmódja, mely az  új felhasználók 

oktatását szolgálja. Ennek során a taxaméter adóügyi bizonylatot vagy az üzletmenet szempontjából releváns 
adatokat tartalmazó dokumentumot nem bocsát ki,

 7. inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata,
 8. nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely az  adómemóriában tárolt adatokat 

nem módosítja,
 9. RAM törlés: a taxaméter adóügyi modulja operatív tárolóinak alaphelyzetbe állítása,
10. stilizált Ap jel: az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma,
11. szervizelési tevékenység: a taxaméter üzembe helyezése, javítása, adómemóriájának kiírása, adómemóriájának 

cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált taxaméternél a  plomba 
megbontását igényli,

12. túlcsordulás: olyan esemény, amelynek során egy művelet eredménye nem ábrázolható a  számára definiált 
változóban,

13. „új sor” karakter: a 10-es kódú karakter,
14. üzembe helyezés: a  végfelhasználó számára szánt, taxaméter első, továbbá az  üzemeltető személyének 

megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése.

VI. FEjEZET 
ZÁRó RENDElKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezések

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

17. Átmeneti rendelkezések

48. § (1) A NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett taxaméterekre jelen rendeletet 
kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a) forgalmazási engedély kiterjesztése, illetve módosítása iránti kérelem nem terjeszthető elő,
b) az adómemória cseréje esetén nem kell új AP számot programozni az új adómemóriába.

 (2) A NAV, illetve jogelődje az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű 
taxaméterek tekintetében adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthető elő. A NAV, illetve jogelődje az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében 
az adómemória 2014. december 31-ig külön engedély nélkül cserélhető.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

Igazgatási szolgáltatási díjak 

  A B C 
1. Tételszám Megnevezés Díjtétel  

2. 1. Taxaméter forgalmazása iránti engedély Engedélyenként 
200 000 Ft 

3. 2. Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás) 100 000 Ft 

4. 3. Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő 
módosítás(ok) ) 

Módosításonként 
150 000 Ft 

5. 4. Forgalmazási engedély kiterjesztése Kiterjesztésenként 
80 000 Ft 

 

2. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények 

A) 

1. A taxaméternek alkalmasnak kell lennie a taxi-szolgáltatásban a viteldíj hiteles 
megállapítására, kijelzésére és a nyugta kibocsátására. A taxaméter lehet egy vagy több 
vállalkozó adatait rögzítő készülék. 

2. A taxaméternek meg kell felelnie a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami 
jogszabályoknak. 

3. A taxaméternek szerkezetében és kialakításában olyannak kell lennie, hogy az üzembe 
helyezés utáni lezárást és plombálást követően a plomba megbontása nélkül, a 
működőképesség megtartása mellett rendellenes vagy illetéktelen beavatkozást, programozást, 
adattörlést ne tegyen lehetővé, a megbontás felismerhető legyen. A taxaméter burkolatát úgy 
kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül se legyen lehetőség a tárolt adatok 
módosítására. A plombálással biztosítani kell, hogy a készülék a gépkocsiból a plomba 
megsértése nélkül ne legyen kivehető. 

4. A plombával történő lezárást az MKEH által kiadott Hitelesítési Előírásban 
meghatározottak szerint kell elvégezni. A taxaméter lezárására kizárólag a NAV által 
biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 8 
mm, a pecsétanyag ólom. A lenyomat homorú. 

A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken illetéktelen 
beavatkozás, adattörlés ne legyen végrehajtható. 

5. A taxaméternek a 9. mellékletben meghatározott tartalmú bizonylatokat kell nyomtatni. A 
bizonylatnak jól olvashatónak kell lennie és olvashatóságát legalább az adó megállapításához 
való jog elévüléséig (továbbiakban elévülési idő) meg kell tartania.  

6. A taxaméternek legalább négy tarifa (ezen belül alapdíj, útdíj, várakozási díj) egyidejű 
tárolására és egymás utáni használatára kell alkalmasnak lennie. A taxaméter kijelzőjén 
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elkülönítetten és folyamatosan láthatóvá kell tenni, hogy a díjmérés melyik tarifával történik. 
A viteldíj kijelzése minimum 6 számjeggyel történhet. 

7. A taxaméternek adómemóriával kell rendelkeznie, amelynek a hozzáférhetetlenség 
biztosításával tárolnia kell a napi fuvarok végösszegét (napi forgalmat). Biztosítani kell, hogy 
az adómemóriában tárolt adatok megváltoztatása ne legyen lehetséges. A taxaméter az 
adómemóriától való megszakítás, vagy az adómemória megtelte esetén nem működhet 
tovább. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség kimaradása esetén is tárolnia kell. 

8. A taxaméternek legalább az alábbi (bizonylat és napi szintű) forgalmi és km gyűjtőkkel, 
(több vállalkozós taxaméternél vállalkozónként) kell rendelkezni: 

a)    szolgáltatás forgalmának gyűjtője (napi forgalom),  

b)    utas km gyűjtő,  

c)    összes km gyűjtő (taxis üzemmódban). 

9. A taxaméterrel negatív végösszegű vagy negatív adatot tartalmazó forgalmi gyűjtőjű 
adóügyi bizonylat nem bocsátható ki. 

10. A taxaméternek az alábbi napi szintű számlálókat kell kezelnie: 

a)    kinyomtatott nyugták számlálója,  

b)    nyugta megszakítás számlálója. 

11. A taxaméternek göngyölített forgalomként (GT) az adómemória indításától kezdődően 
gyűjteni kell a napi forgalmi és egyéb gyűjtők összegét: 

a)    napi forgalom,  

b)    napi utas-km,  

c)    napi összes km (taxi-üzemmódban). 

12. A taxaméternek az adómemória indításától kezdődően az alábbi globális számlálókat kell 
kezelnie: 

a)    napi zárások számlálója,  

b)    RAM törlések számlálója. 

13. A taxaméternek az alábbi funkciókat (4-5. melléklet szerint) kell kezelnie. Az euró 
bevezetésével kapcsolatos speciális funkciók leírását a C) pont tartalmazza. 

a) napi funkciók: 

1.    Napi nyitás (szabad jelzés, nem adóügyi bizonylat nyomtatás), 
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2.    Nyugta nyitás, 

3.    Nyugta tételsor nyomtatás, 

4.    ÖSSZESEN sor nyomtatás, 

5.    Megjegyzés sor nyomtatás, 

6.    Nyugta megszakítás, 

7.    Nyugta zárás, 

8.    Napi zárás. 

b) adómemória indítási, technikai funkciók: 

1.    Dátum, időállítás, 

2.    „Azonosító rekord” írás, 

3.    „ÁFA rekord” írás, 

4.    Adómemória indítás, 

5.    Adómemória adatai nyomtatás (sorszám és dátum szerint), 

6.    „RAM TÖRLÉS rekord” írás, 

7.    Fejléc beállítás, 

8.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” („INFORMÁCIÓS LISTA”) nyomtatás, 

9.    „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” nyomtatás. 

14. A taxaméter az általa kezelt funkciókat csak meghatározott sorrendben hajthatja végre. A 
végrehajtás feltételeit az adóügyi modul (adómemória és az adómemóriát kezelő hardver-
szoftver elemek) aktuális állapota határozza meg. Az adóügyi modul lehetséges állapotait, a 
funkciók végrehajtásának állapot-feltételeit, a végrehajtás állapotváltozásait a 7-8. melléklet 
foglalja össze. 

15. A taxaméternek az alábbi hibák esetén blokkolt állapotba kell kerülnie: 

a)    az adóügyi modul biztonsági áramforrásának feltöltése nem megfelelő,  

b)    az adóügyi modul RAM területén tárolt adatok tartalma nem konzisztens,  

c)    az adómemóriában és az adóügyi modul RAM területén tárolt adómemória 
azonosítószám nem azonos,  

d)    az adómemória és a taxaméter elektronikus kártya között nincs kapcsolat,  
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e)    az adómemória adattartalma sérült,  

f)    az aktív védelmű adómemória (AVAM) önellenőrzése hibát jelez, 

g)    az adómemória megtelt,  

h)    az adómemória vezérlő egység hibás,  

i)    a taxaméter működtető programjának ellenőrző száma megváltozott (ennek 
ellenőrzését a taxaméter bekapcsolásakor kell elvégezni oly módon, hogy a 
működtető programja kiszámolja önmaga ellenőrző számát, és összehasonlítja az 
adómemóriában tárolt ellenőrző számmal). 

16. Blokkolt állapotban a taxaméter dátum- és időállításon kívül kizárólag az adómemória 
adatainak kinyomtatását végezheti el, minden egyéb funkció végrehajtása tilos. A blokkolt 
állapot kizárólag a taxaméter adóügyi modulján elhelyezett „RAM törlés jumper” 
aktivizálásával oldható fel. Ennek menete a következő: 

a) a plomba kibontása,  

b) a blokkolt állapotot okozó hiba elhárítása,  

c) „RAM törlés jumper” aktivizálása, melynek hatására a „RAM törlés rekord” az 
adómemóriába íródik és az adóügyi modul RAM területe törlésre kerül. 

17. A „RAM törlés jumper” aktív állapotában a taxaméter a „RAM törlés rekord” 
adómemóriába írásán kívül kizárólag dátum- és időállítás funkciót hajthat végre. A „RAM 
törlés” a működtető program helyreállítására szolgál, a napi számlálók és a napi szintű 
gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A RAM törlést megelőző forgalmi adatokat 
(kinyomtatott nyugták értékét) ki kell nyomtatni az ellenőrző szalagot tartalmazó napi 
forgalmi jelentésen. A RAM törlés után kötelező a napi forgalmi jelentés nyomtatása. 

18. A taxaméter nyomtatója kizárólag a 9. mellékletben meghatározott magyar nyelvű 
bizonylatokat nyomtathatja ki. 

19. Többvállalkozós taxaméter esetében a napi forgalmi jelentés zárás sorszáma 5 jegyű, az 
első számjegye a vállalkozó megkülönböztetésére szolgál. Az adómemória kiolvasása csak a 
vállalkozó azonosítása után lehetséges. Ebben az esetben vállalkozónként készül a napi 
forgalmi jelentés aszerint, hogy az adott vállalkozó a gépkocsit a 21. alpont szerint működteti. 

20. A taxaméter egy példányos papírral működik. Az ellenőrző szalag a „NAPI FORGALMI 
JELENTÉS” vagy az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS” részeként nyomtatódik ki. 

21. A nyugta kiíratásának meg nem történtéig a taxin a szabad jelzés nem gyulladhat ki 
(nyomtatási kényszer). 
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22. A napi forgalom rögzítése az adómemóriába záráskényszerrel, a következők szerint 
történik: 

a)    ha a gépjármű üzemben van és a taxaméter szabad állásban, akkor a nap 24. 
órájában (éjfélkor), 

b)    ha a gépjármű a nap 24. órájában fuvart teljesít, akkor a fuvar befejeztével, 

c)    ha a gépjármű a nap 24. órájában nincs üzemben, akkor a motor első indításakor, 
illetőleg a napi első fuvar megkezdése előtt, 

d)    ha a gépjármű a nap 24. órájában nem taxi-üzemmódban üzemel (a taxaméter nincs 
bekapcsolva), akkor a napi forgalmi jelentés és az adómemóriába írás a taxaméter 
bekapcsolásakor történik. A napi forgalmi jelentést záráskényszerrel csak arra a 
napra kell nyomtatni, amikor a taxi-üzemmódban a taxaméter bekapcsolt (napi 
nyitás) állapotban volt. 

23. A taxaméter csak a 9. mellékletben felsorolt bizonylatokat nyomtathatja. 

24. A kinyomtatott nyugtákat folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNN formájú sorszámmal kell 
ellátni, ahol:  

a)    ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma négy számjeggyel (kivétel: a 19. 
alpont szerinti több vállalkozós taxaméter) vezető nullákkal kinyomtatva, 

b)    NNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, 
folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, négy számjeggyel, vezető nullákkal 
kinyomtatva).  

25. Amennyiben a „NYUGTA” teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele és a taxaméter 9 
jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható (pl: hardver hiba, papírhiány, 
áramellátási hiba, stb. esetén), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani, kivéve, ha a 
taxaméter az üzemzavar megszűnését követen az adóügyi bizonylatot teljes körűen 
automatikusan kinyomtatja.  

26. A megszakított nyugtán „NYUGTA MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás 
tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és a 9 jegyű 
azonosítószám [a 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a nyugtát lezárni. A 
megszakított nyugtát is a 24. alpont szerint kell sorszámozni.  

27. Nyugta megszakítás esetén a bizonylaton jelzett érkezési időpontot – függetlenül az újra 
nyomtatás időpontjától – minden esetben a tényleges érkezési időpontnak megfelelően kell 
nyomtatni.  

28. A megszakított nyugtát is meg kell jeleníteni a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” 
ellenőrzőszalag funkció részben. 

29. Amennyiben az „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS”, „NAPI FORGALMI 
JELENTÉS”, „ADÓMEMORIA ADATAI” lista teljes körű kinyomtatása (a bizonylat AP jele 
és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámának utolsó jegye) nem biztosítható, akkor a bizonylaton 
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„JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő, az 
AP jel és a 9 jegyű azonosítószám [a 9. melléklet A) pont szerint] kinyomtatásával kell a 
bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni.  

30. Az „ADÓMEMORIA ADATAI” jelentés megszakítását követően nincs újra nyomtatási 
kényszer. 

31. Amennyiben az „INFORMÁCIÓS LISTA” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor 
a bizonylaton „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd 
dátum, idő, és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a bizonylatot 
lezárni. A megszakított bizonylatokat nyomtatási kényszerrel újra kell nyomtatni. 

32. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – soremeléssel – közvetlenül a Bizonylat fejléc 
adatok (a 9. melléklet A) pont szerint) után kell nyomtatni. Az adóügyi bizonylatok utolsó 
soraként a stilizált AP jelet és a taxaméter 9 jegyű azonosítószámát kell kinyomtatni. A nyugtán 
a reklám, üdvözlő, szolgáltatás igénybevételt megköszönő sorok az „ÖSSZESEN:” sor és a 
nyugta sorszám (a 2. alpont szerint) sora közötti részben nyomtathatók. 

33. A taxaméternek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelnie:  

a)    tételsor: 999 999,  

b)    bizonylat szintű nyugta forgalmi gyűjtők: 999 999,  

c)    napi forgalmi gyűjtők: 9 999 999,  

d)    göngyölített forgalom (GT): 999 999 999.  

34. A taxaméter által készített bizonylatokon a dátumot és időt év, hó, nap, óra perc sorrendben, 
az évet négy számjeggyel jelölve kell kinyomtatni. Az adómemóriában tárolt utolsó „napi 
forgalom rekord” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a taxaméter nem engedélyezhet. 

35. A taxaméternek a forgalom adatait (taxi-üzemmódban utas és összes km, fizetett összeg) 
összegeznie és göngyölítenie kell, megfelelő billentyű működtetésével időszakos forgalmi 
kimutatást kell készítenie. Két vagy több vállalkozó forgalmának ellenőrzése esetén az 
időszakos jelentés csak az illetékes vállalkozó, illetve alkalmazott forgalmát nyomtatja ki. 

A fizetendő összeg kerekítésére vonatkozó szabályok 

1. A kerekítést a működtető programnak az alábbiak szerint kell elvégezni: 

a) a nyugta „ÖSSZESEN” sor kinyomtatása után a kerekítés irányának és mértékének 
(1,2 forint vagy „-1”, „-2” forint) meghatározását követően kell a kerekített forint 
„Fizetendő” sort kiszámítani és kinyomtatni, 

b) a kerekítés értékét az áfa gyűjtőtől független gyűjtőben kell összegezni, amelynek 
értéke nem kerül bele az adómemóriába, 
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c) a kerekítésekből eredő összegeket az időszakos forgalmi jelentés adóügyi 
bizonylaton kell feltüntetni a napi időszakos forgalom után (Ft) a következő 
részletezésben: 

- kerekítések összege 

- napi időszakos forgalom (kerekítéssel módosított napi 
időszakos forgalom). 

2. A kerekítést tarifa beállítással az alábbiak szerint lehet megvalósítani: 

a) az egységugrás értéke 5 forint vagy ennek egész számú többszöröse lehet, 

b) az egyes tarifák értékeit 0 vagy 5 forintra végződően kell kerekíteni. 

3. A taxaméter az adómemória indítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” 
működhet, melynek során:  

a) adóügyi bizonylat nem nyomtatható,  

b) valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni,  

c) az adómemóriába rekord nem írható,  

d) a „gyakorló üzemmódban” a bizonylat elejére és a végére, „NEM ADÓÜGYI 
BIZONYLAT” szöveget kell nyomtatni,  

e) az „ÖSSZESEN” szót és a stilizált AP jelet sorszámmal a bizonylat nem 
tartalmazhatja.  

4. Az adómemória indítása után a taxaméter nem működhet „gyakorló üzemmódban”. 

B) 

A taxaméter fő egységeivel kapcsolatos követelmények 

Nyomtató 

1. Nyomtatóként olyan, a taxaméter adóügyi programja által vezérelt eszköz alkalmazható, 
amely képes a 9. melléklet szerinti bizonylatok kinyomtatására. A 9. melléklet szerinti 
bizonylatok nyomtatására folytonos papírtekercs használható. 

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű és nagybetű esetén 3 mm, az egy 
sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 darab. A nyugta szalag minimális 
szélessége 44 mm. 

3. A nyomtató nyomtatási parancsot csak az adóügyi programtól fogadhat el. Amennyiben a 
nyomtatási parancsot papírhiány, hardver hiba, stb. esetén nem tudja teljes körűen végrehajtani, 
akkor hibajelzést kell adnia. 
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4. A taxaméter nyomtatója grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben hajthat 
végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az adóügyi program a stilizált AP jel 
kinyomtatására utasítja. 

5. A taxaméterben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 
évig megőrző folytonos papírtekercs használható.  

6. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az 
alábbi adatokat:  

a)    „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”, 

b)    az 5. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként 
forgalomba hozó neve, címe, 

c)    a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),  

d)    „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,  

e)    az olvashatóság megőrzési feltételei. 

7. A taxamétert és a nyomtatót egy közösen plombálható házban vagy egymáshoz külső kábel 
nélkül hézagmentesen csatlakoztatva, közösen plombálhatóan kell elhelyezni. 

8. A nyomtatónak papírhiány érzékelővel kell rendelkezni. 

Adómemória 

1. Az A) pont 9–12. alpontja szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére biztonsági áramforrással 
ellátott RAM memória, vagy olyan tárolóegység alkalmazható, amely a taxaméter 
tápfeszültségének kimaradása esetén is biztonsággal, legalább 12 hónapig megőrzi a tárolt 
adatokat. A RAM memóriában tárolódó adatok törölhetetlenségét (védelmét) mechanikailag is 
biztosítani kell úgy, hogy a plomba megbontása nélkül ahhoz ne lehessen hozzáférni, 
adatvesztés ne fordulhasson elő. 

2. Adómemóriaként kizárólag UV sugárzással törölhető EPROM, OTPROM, vagy a 3–5. 
pontban meghatározott aktív védelemmel ellátott adattároló (aktív védelmű adómemória) 
használható. Az adómemóriát a többi elektronikai berendezéstől elkülönítve, a taxaméter 
alaplemezéhez rögzítve úgy kell beépíteni, hogy eltávolítása kizárólag a plomba megbontásával 
és az alaplemez roncsolásával legyen lehetséges. Az adómemóriát nem fényáteresztő anyaggal 
kell kiönteni oly módon, hogy a kiöntő anyag az adómemóriát minden oldalon legalább 3 mm 
vastagságú kemény réteget képezve fedje. 

3. Aktív védelmű adómemória (AVAM) esetén az alkalmazott adattárolót egy speciális 
vezérlőprogrammal ellátott mikrokontrollerrel (AVAM MCU) kell egybeépíteni oly módon, 
hogy az adattárolóhoz való hozzáférést (inicializálás, írás, olvasás) kizárólag az AVAM MCU 
végezheti el. Az adóügyi kártya kizárólag az AVAM MCU közbeiktatásával kommunikálhat az 
adattárolóval. Az AVAM MCU-nak az alábbi követelmények szerint kell működnie: 
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a) az adattároló inicializálását kizárólag egy alkalommal, az adómemória azonosító rekord 
beírása előtt végezheti el, 

b) biztosítania kell az adatterület egyszeri írhatóságát, a tárolt adatok törlés és adatfelülírás 
elleni védelmét, 

c) az adóügyi modul bekapcsolásakor el kell végeznie a vezérlőprogram önellenőrzését. 
Amennyiben az önellenőrzés hibát jelez, úgy az eszköznek blokkolt állapotba kell kerülnie. 

4. Adattárolóként olyan memóriaegység alkalmazható, amely legalább 20 évig képes az adatok 
biztonságos megőrzésére.  

5. Az AVAM beépítésére a következő szabályok vonatkoznak: 

a) az AVAM és az adóügyi kártya közötti kommunikáció szabályos USB, SPI vagy I2C 
interfészen valósulhat meg, 

b) az adóügyi modul működtető programjának alkalmasnak kell lennie az AVAM MCU 
vezérlőprogramjának kiolvasására, 

c) az adóügyi modul önteszt funkciójának végrehajtása során ki kell nyomtatnia a 
hozzákapcsolt AVAM MCU verziószámát és ellenőrző kódját, 

d) az AVAM gyártójának biztosítania kell azt, hogy az AVAM MCU vezérlőprogramjának 
módosítása az adómemória kiöntése után ne legyen lehetséges. 

6.     Az adómemória és az azt vezérlő elektronikus kártya összekapcsolása szalagkábellel 
történhet. 

7.     Az adómemóriába a következő típusú rekordok írása kötelező: 

a) azonosító rekord, az alábbi minimális adattartalommal:  

1.    Rekord-típusazonosító,  

2.    Inicializálás kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

3. Adómemória azonosítószám, amely egyben a taxaméter e rendeletben foglaltak szerint 
meghatározott 9 jegyű azonosítószáma, 

4.    Az A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám,  

b) napi forgalom rekord, az alábbi minimális adattartalommal:  

1.    Rekord-típusazonosító,  

2.    Napi zárás kelte (év, hó, nap),  

3.    Napi zárás sorszáma,  
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4.    Napi forgalom,  

5.    Göngyölített forgalom (GT),  

6.    Napi utas-km,  

7.    Napi összes km (taxi-ütemmódban),  

c) Áfa rekord, az alábbi minimális adattartalommal: 

1.    Rekord-típusazonosító,  

2.    Az Áfa rekord beírásának dátuma (év, hó, nap, óra, perc,),  

3.    „XX %” ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén,  

4.    „AAM” alanyi adómentes vállalkozó esetén  

d) RAM törlés rekord, az alábbi adattartalommal: 

1.    Rekord-típusazonosító,  

2.    RAM törlés kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

3.    RAM törlés sorszáma,  

4.    Az adóügyi programjának ellenőrző száma. 

8. Az adómemória csak 1 darab „Azonosító rekordot” tartalmazhat. 

9. Az adómemóriának képesnek kell lenni legalább 2500 darab „Napi forgalom rekord” 
tárolására. Több vállalkozós taxaméter esetében az adómemóriában vállalkozónként elkülönítve 
kell területet biztosítani. Ez történhet a 2500 napi zárási lehetőség megosztásával vagy a 
memóriaterület bővítésével. Az adóügyi programnak figyelnie kell az aktuálisan rögzíthető 
zárások számát. Amennyiben ez 60 vagy annál kevesebb, illetve, ha az adómemória megtelt, a 9. 
melléklet C) pontja szerinti üzenetet kell a napi forgalmi jelentésre nyomtatni. Megtelt 
adómemória esetén a taxaméter kizárólag az adómemória adatainak listázását végezheti el. 

10. Az adómemória több „Áfa rekordot” tartalmazhat, mindig az utolsó beírt rekord az érvényes. 

11. A taxaméteren maximum 25 db RAM törlés végezhető el. A 25. RAM törlés elvégzésekor a 
taxaméternek megtelt adómemória állapotba kell kerülnie. Ezután a taxaméter kizárólag az 
adómemória adatainak listázását végezheti el.  

Közvetlenül a RAM törlés után a taxaméter csak napi nyitás bizonylatot nyomtathat (kivétel a 
25. RAM törlés).  
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C) 

Az euró kezelésére alkalmas taxaméterek 

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos 
pénznemmé tételének folyamata a taxaméterek működésére vonatkozó szabályozás 
szempontjából az alábbi: 

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé 
tételét     megelőző tizenkét hónap. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, 

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, 
mint     hivatalos pénznem megszűnik és ezzel egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik, 

c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a 
hivatalos     pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. 

2. Az euró kezelésére alkalmas taxamétereknek a fenti fázisok figyelembevételével az alábbi 
szabályok szerint kell működni: 

a) a felkészülési időszak szabályai: 

1.    A taxamétereknek forint üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméterek által 
készített valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak 
megjelenítését, ezen adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt 
adatok megjelenítését forintban kell elvégezni. 

2.    A nyugták összesen sorának értékét az átváltási árfolyam megjelenítésével együtt, az 
5. pont 5.1. és 5.2. alpontja figyelembevételével, az alábbiak szerint euróban is ki 
kell nyomtatni: 

- ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban, 

- EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban, 

- ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€. 

3.    Az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre 
kerekítve kell kinyomtatni. 

4.    Az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, 
„euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”. 

5.    Az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni. 

5.1. A nyugta euróban számított összegének és az árfolyam értékének 
kiíratására     vonatkozó szabályok: 

5.1.1.    az euró árfolyamának beadása 
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5.1.2.    az euró árfolyamát csak a rögzített euró árfolyam hivatalos 
megállapítása után, a felkészülési időszak első napi nyitása előtt lehet 
beprogramozni. A rögzített euró árfolyamot és a rögzítés dátumát az 
adómemóriában kell tárolni,a programozást a szerviz végezheti. A 
parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú nem adóügyi bizonylatot kell 
kinyomtatni: 

- bizonylat fejléc adatok,  

- ”NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, 

- EURÓ ÁRFOLYAM FFF, FFF Ft / €, 

- Euró árfolyam beállításának kelte (év, hó, nap), 

- ”NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, 

5.2. Az adóügyi memóriában tárolandó rekord: 

- rekord-típus azonosító, 

- EURÓ ÁRFOLYAM, FFF, FFF Ft / €, 

A rekordot az adómemória adatai listában nem kell megjeleníteni. 

Az euró árfolyam beállításának korábbi időpontját a NAV külön közleményben 
szabályozhatja. 

5.3. A felkészülési időszak nyugta tartalma: 

- bizonylat fejléc adatok, 

- ”NYUGTA”, 

- fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, 
perc), 

- megtett utas-km (egy tizedessel), 

- induló (alkalmazott) alapdíj (Ft), 

- alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és FT/km, 
illetve Ft/perc), 

- nyugta végösszege (fizetendő összeg),”ÖSSZESEN:….(Ft)” 
formában, 

- fizetendő összeg euróban, 

- árfolyam (Ft/€), 
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- nyugta sorszáma [A) pont 23. alpontja szerint], 

- nyugta kibocsátásnak kelte (év,hó, nap, óra, perc), 

- stilizált AP szám és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű 

azonosítószáma, 

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok: 

1.    Az euró taxaméter alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy 
előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer 
végrehajtható taxaméter funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs 
végrehajtásával a taxamétert forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani. Az 
átállítás dátumát az „Euró bevezetésének kelte” típusú, alábbi tartalmú adómemória 
rekordban kell tárolni:  

- Rekord típusazonosító,  

- Euró bevezetésének időpontja (év, hó, nap). 

2.    Az euró kezelésére alkalmas taxaméter adómemóriájának inicializálásakor, vagy az 
adóügyi modul működtető programjának cseréjekor a szerviznek a rekord 
alapértékeként a 2020. 01. 01. dátumot kell megadni, és az adómemóriában tárolni. 
Az alapérték forint üzemmódban, lezárt adóügyi nap esetén a szerviz által, új rekord 
beírásával módosítható. Az euró bevezetésének kelte típusú rekord tartalmát és 
beírásának dátumát a taxaméternaplóban is rögzíteni kell.  

3.    Az euró kezelésére alkalmas, forint üzemmódban működő taxaméter adóügyi 
moduljának az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum 
(év, hó, nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének adómemóriában rögzített 
időpontja. Ha  

3.1. nincs ilyen rekord, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el 
kell utasítania az adóügyi nap megnyitását,  

3.2. igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása,  

3.3. nem, akkor az adóügyi modulnak a taxaméter kijelzője felé az euró 
üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni a 
taxaméter felhasználója részére, aki kiválasztja a funkció billentyű segítségével 
a megfelelő választ. Ha a válasz  

- nem, akkor az adóügyi modulnak el kell utasítani az adóügyi nap 
megnyitását,  

- igen, akkor az adóügyi modulnak el kell végezni az euró üzemmód 
beállítását. 
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4.    Az üzemmód átállítási parancsot a taxaméter adóügyi moduljának az alábbi 
szabályok szerint kell végrehajtani:  

4.1. A parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot 
irreverzibilis;  

4.2. A parancs végrehajtását a taxaméter adómemóriájában az „Euró üzemmód 
beállítása” típusú, alábbi tartalmú rekord beírásával kell rögzíteni:  

- Rekord típusazonosító,  

- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

- Zárások száma,  

- RAM törlések száma,  

- Göngyölített forgalom értéke forintban. 

5.    A parancs végrehajtásakor a taxaméter adóügyi moduljában tárolt adatoknak 
megfelelően az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni:  

- Bizonylat fejléc adatok,  

- ”EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”,  

- Zárások száma,  

- RAM törlések száma,  

- Göngyölített forgalom értéke forintban,  

- Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

- stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. 

6.    A beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően:  

- A taxaméter göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét nullára kell 
állítani;  

- A napi zárások, és RAM törlések számlálóját változatlanul kell hagyni. 

7.    Amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor az adóügyi modulnak el 
kell végezni az aktuális adóügyi nap megnyitását. 

c) Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai: 

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a 
taxaméternek az alábbi szabályok szerint kell működni: 
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1.    A taxaméternek euró üzemmódban kell működni, vagyis a taxaméter által készített 
valamennyi bizonylat tételsor és összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen 
adatok adóügyi modulban történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok 
megjelenítését euróban és euró centben, két tizedes jeggyel kell elvégezni. 

2.    A taxaméter adóügyi moduljának az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni:  

- Tételsor: 999,99;  

- Bizonylat szintű (nyugta) gyűjtők: 9 999,99;  

- Napi szintű gyűjtők: 99 999,99;  

- Göngyölített forgalom: 9 999 999,99. 

3.    Az adómemória adatai listák elkészítésekor:  

- Valamennyi adatot olyan pénznemben és formában kell kinyomtatni, ahogy az a 
taxaméter adómemóriában rögzítésre került;  

- Az euró üzemmód beállítása rekord adatainak kinyomtatása előtt ki kell 
nyomtatni:  

-- A listázott időszak forintban rögzített részletes forgalmát  

-- A taxaméter forint üzemmódban rögzített göngyölített forgalmát. 

3. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak bizonylatai: 

Nyugta:  

a) Átmeneti időszakban (fizetés euróval, vagy forinttal)  

1.    Bizonylat fejléc adatok,  

2.    „NYUGTA”,  

3.    a fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),  

4.    megtett utas-km (egy tizedessel),  

5.    induló (alkalmazott) alapdíj (€),  

6.    alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve 
€/perc),  

7.    nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában,  

8.    fizetendő összeg forintban,  
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9.    árfolyam (€/Ft),  

10.    nyugta sorszám, [A) pont 23. alpontja szerint],  

11.    nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

12.    stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű 
azonosítószáma. 

b) Átmeneti időszakot követően (fizetés euróval)  

1. Bizonylat fejléc adatok, 

2. „NYUGTA”,  

3. A fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap,óra,perc), 

4. megtett utas-km, (egy tizedessel), 

5. induló (alkalmazott) alapdíj (€),  

6. alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és €/km, illetve €/perc), 

7. nyugta végösszege (fizetendő összeg) „ÖSSZESEN: …. (€)” formában, 

8. nyugta sorszám [A) pont 23. alpont szerint],  

9. nyugta kibocsátásának kelte (év, hó, nap, óra, perc),  

10. stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. 

4. Többvállalkozós taxaméterek esetén, az euró üzemmód beállítását vállalkozóként kell 
elvégezni.  

D) 

A taxaméterekkel szembeni egyéb követelmények 

1. A taxaméter működtető programja olvasás ellen nem védhető. 

2. A taxaméter elektronikus kártyájának legalább a következő elemeket (részegységeket) kell 
tartalmaznia:  

a)    csatlakozókat a kijelző, a nyomtató, a jelvezetékek részére,  

b)    csatlakozó az adómemória részére, 

c)    processzor, 

d)    PROM, amely az adóügyi kártya működését vezérlő szoftvert tartalmazza,  
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e)    az A) pont 9–12. alpontjai szerinti gyűjtők és számlálók kezelésére szolgáló, saját 
áramforrással ellátott RAM, 

f)    saját áramforrással ellátott óra a taxaméter műveletek dátum, idő adatainak 
kezelésére,  

g)    RAM törlést vezérlő „jumper”, 

h)    a jelvezeték taxaméterhez kapcsolása plombált csatlakozó alkalmazásával is 
történhet,a jelvezeték a csatlakozási ponttól kezdődően csak megszakítás nélküli 
lehet, 

i)    többvállalkozós vagy több műszakos üzemeltetésű taxiórák esetében a vállalkozó, 
illetve a gépkocsivezető azonosítása nyomógombok, kódkulcs vagy infra bemenet 
segítségével végezhető,ezen megoldások egyike sem lehet olyan, amellyel a 
készülék rendeltetésszerű működését, az adómemóriába vagy a RAM-ba történő 
írást befolyásolja, vagy adatot töröl. 

3. Az adóügyi programnak biztosítani kell:  

a)    a taxaméter bekapcsolásakor az adóügyi működését vezérlő szoftver A) pont 15. 
alpontja szerinti ellenőrzését, 

b)    forgalmi adatok összegzésekor, „túlcsordulás” elkerülését, 

c)    az A) pont 9-12. alpontjában meghatározott gyűjtők és számlálók 4. melléklet 
szerinti kezelését, 

d)    meghatározott funkciók 4-8. mellékletek szerinti végrehajtását, 

e) a nyugtát kibocsátó vállalkozás fejléc adatait (az adóalany neve, címe, adószáma, „K” 
állandó, rendszám), az adóügyi RAM egységében kell tárolni. Az adóügyi bizonylatok 
megnevezését, a tranzakció típusok jelét (megnevezését), az „ÖSSZESEN:”szöveget, az 
AP jel bittérképét, valamint a „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” megnevezést az 
adóügyi PROM egységében kell tárolni. 

4. A taxaméter billentyűzetén keresztül tarifaadatok programozása, dátum beállítása csak 
szerviz üzemmódban megengedett. A szerviz üzemmódot csak a szervizek használhatják.  

E) 

A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére, használatára vonatkozó további 
szabályok 

1.    A taxaméter üzembe helyezésekor a szerviz elvégzi a taxaméter inicializálását, beszereli 
és az előírt helyeken leplombálja a taxamétert. Az ilyen módon előkészített berendezés a 
mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II.27.) GKM rendelet 
szerinti megfelőségértékelési eljárás lefolytatását követően, vagy a mérésügyi hatóság 
hitelesítését követően helyezhető üzembe. 
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2.    A szerviznek az üzembe helyezéskor a B) pont Adómemória alcím 7. a) alpontja szerinti 
Azonosító rekordot, a B) pont Adómemória alcím 7. c) alpontja szerinti Áfa rekordot, a 
Fejléc rekordot és az Euró bevezetésének kelte rekordot kell a taxaméteren beállítania. 

3.    A taxaméter mérésügyi hitelesítéséhez a szerviz megfelelő helyiséget és olyan 
vizsgálóberendezést köteles biztosítani, amely a taxaméter beépített állapotú 
hitelesítésére alkalmas. A vizsgálóberendezés akkor felel meg ezen követelményeknek, 
ha típusát az MKEH használati etalonnak minősítette. 

4.    Az üzembe helyezéskor a szerviz köteles a taxaméternaplóban rögzíteni az adómemória 
azonosító adatait, és a taxaméter adómemóriájának induló állását. 

5.    A taxaméter üzemeltetője a beszerelés és a hitelesítés során a taxaméterbe kerülő km-t és 
Ft összeget a taxaméternaplóba történő bejegyzés mellett az adókötelezettség 
számításánál a teljesítményéből igazoltan levonhatja. 

6.    Egy gépkocsiba csak egy taxaméter szerelhető be. A gépkocsiba egynél több taxaméter 
beszerelése még több vállalkozó által működtetett gépkocsi esetén sem lehetséges. 

7.    Ha a taxaméter hitelesítése érvényességi ideje lejár, vagy más ok miatt a berendezés 
újbóli hitelesítése szükséges, a taxaméter üzemeltetője köteles a szervizt értesíteni és a 
berendezést újból hitelesíttetni. Nincs szükség újbóli hitelesítésre tarifaállítás, a név, a 
lakcím, a tulajdonos, az áfa-kulcs, az adószám változása esetén. 

8.    Javítás előtt és után egyaránt ki kell íratni a taxaméter napi forgalmát, az adott napi zárás 
számát és az adómemória végösszegét (GT). A javítás és az újbóli hitelesítés során az 
adómemóriába kerülő összegek – a taxaméternaplóban való szabályszerű rögzítés esetén 
– nem képezik a bevétel alapját.  

9.    Amennyiben a taxaméter hibája miatt a kiíratás nem lehetséges, a szerviznek erről 
jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben szerepeltetni kell az ellenőrző szalag alapján az 
aznapi forgalmat, továbbá a legutolsó napi zárás alapján az adómemória végösszegét. Az 
adatok mellett az esemény leírását is rögzíteni kell a taxaméternaplóban.  

10.    RAM törlés esetén a RAM törlés okát a taxaméternaplóban fel kell tüntetni.  
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3. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A típusvizsgálat részei 

A taxaméterek típusvizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki 

A) Műszaki vizsgálat 

 Biztonság 

1. Plombával való lezárhatóság ellenőrzése (a plombasérülés mutassa a készüléken történt 
illetéktelen beavatkozást, illetve a gépjárműből történő eltávolítást). 

2. Hibakezelés ellenőrzése (blokkolt állapot biztosítása). 

 Nyomtató 

1. Bizonylat olvashatóságának ellenőrzése.  

2. Megjelenített karakterek méretének ellenőrzése. 

3. Nyomtatás indítási lehetőségek ellenőrzése. 

4. Nyomtató hibajelzés ellenőrzése. 

5. Taxaméter és nyomtató kapcsolatának ellenőrzése. 

 Adómemória 

1. Hozzáférhetetlenség ellenőrzése. 

2. Módosítás elleni védelem ellenőrzés. 

3. Adómemória eltávolítása és megtelte esetén a működésképtelenség biztosításnak 
ellenőrzése. 

4. Göngyölt forgalomképzési képesség.  

5. Indítási és egyéb technikai funkciók (pl. dátum-, időállítás, azonosító rekord, áfa rekord, 
adómemória indítás, adómemória adat nyomtatás, fejléc, váltópénzkezelés, fölözés). 

6. Elektronikus kártya kötelező részegységeinek ellenőrzése. 

B) Informatikai vizsgálat 

1. Tarifa tárolási képesség ellenőrzése. 

2. Gépen futó programok vizsgálata (pl. forgalmi adatgyűjtés biztosítási lehetőség, napi szintű 
számlálók ellenőrzése, globális számlálók ellenőrzése, több vállalkozó adata kezelésének 
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biztosítása, napi zárások megkülönböztetése vállalkozónként, nyomtatási kényszer kezelése 
sorszám folytonosság, sorszám formátum). 

3. Napi feladatok ellenőrzése (pl. napi nyitás, foglalt állás, fizetett állás). 

4. Kötelező adattartalom ellenőrzése a különböző adóügyi bizonylatokon. 

5. Adóügyi bizonylat nyomtatott elemei elrendezésének vizsgálata (pl. megnevezés, 
formátum, reklámszöveg). 

6. Nyomtatás megszakítás lehetőségének vizsgálata. 

7. Értékhatár ellenőrzés (tételsorszám: 99 999, bizonylat szintű forgalmi gyűjtőszám: 999 999, 
napi forgalmi gyűjtők, sztornó gyűjtői: 9 999 999, göngyölített forgalom: 999 999 999). 

8. A „gyakorló üzemmód” kezelésének ellenőrzése. 

C) Dokumentáció vizsgálata 

1. A típusvizsgálathoz előírt és benyújtott valamennyi dokumentum vizsgálata. 

2. A dokumentáció és a mintadarab azonosságának vizsgálata. 

3. E jogszabályban előírtakat, továbbá a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami 
jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok meglétének ellenőrzése. 
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4. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter napi funkcióinak leírása 

  A B C 
1. FUNKCIÓ PARAMÉTER TEVÉKENYSÉG 

2. Napi nyitás Dátum, Idő, 
Fejléc sorok  

Dátum, idő, fejléc, ellenőrzése, idő szinkronizálása, Euró 
bevezetésének időpontja rekord ellenőrzése, napi nyitás 
elutasítása, vagy elvégzése és „Napi nyitás” nem adóügyi 
bizonylat nyomtatása. Az utolsó nap-zárás dátumánál korábbi 
dátummal a nap nem nyitható meg, szabad jelző világít, napi km 
számlálás (taxi üzemmódban).  

3. Nyugta nyitás   Fejléc sorok nyomtatása, „NYUGTA” szöveg nyomtatása  
4. Nyugta 

tételsor 
nyomtatás  

Megnevezés, 
Érték,  

Bizonylat szintű tarifák, forgalmi- és km gyűjtők tartalmának 
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése.  

5. ÖSSZESEN 
sor nyomtatás  

Érték  Érték mező tartalmának összehasonlítása a bizonylat szintű 
forgalmi és km gyűjtők tartalmának összegével, kijelzőre írás, 
ÖSSZESEN sor nyomtatása (vagy visszautasítása, és a bizonylat 
megszakítása)  

6. Megjegyzés 
sor nyomtatás  

Megjegyzés sor  Megjegyzés sor nyomtatása. 

7. Nyugta 
megszakítás 

  „MEGSZAKÍTÁS” szöveg, „ÖSSZESEN: 0 Ft” sor, bizonylat-
sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a megszakítás számláló 
és az érintett bizonylat-számláló növelése, a bizonylat 
automatikus újranyomtatása.  

8. Nyugta zárás    Bizonylat-sorszám, dátum, idő, AP sor nyomtatása, a nyomtatás 
ellenőrzése, érintett napi szintű forgalmi – és km gyűjtők 
tartalmának növelése a bizonylat szintű forgalmi – és km gyűjtők 
tartalmával, bizonylat szintű forgalmi- és km gyűjtők tartalmának 
ürítése, érintett bizonylat számláló növelése, szabad jelzés 
engedélyezése.  

9. Napi zárás    Fejléc sorok nyomtatása, GT érték növelése a napi szintű 
forgalmi gyűjtők összegével, „Napi forgalmi jelentés” 
nyomtatása, a nyomtatás ellenőrzése, „Napi forgalom rekord” 
adómemóriába írása, az írás ellenőrzése, napi szintű forgalmi- és 
km gyűjtők tartalmának ürítése, napi számlálók nullázása, zárás-
számláló növelése.  

A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek 

1. A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 7-8. melléklet). 

2. A paraméterek szintaktikai és szemantikai ellenőrzése. 

3. A perifériák (adómemória, nyomtató, vevőkijelző) működőképességének ellenőrzése. 
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A személyszállítás megkezdésekor a taxi vezetője köteles a taxamétert foglalt állapotba 
állítani, ezzel a taxaméter bizonylat szintű mérési funkcióit elindítani. A szolgáltatás 
teljesítéséig a taxaméter kijelzőjén folyamatosan meg kell jeleníteni az alkalmazott tarifa 
mértékét és az aktuálisan fizetendő értéket. 

 

5. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter funkciók listája (adómemória indítási, technikai és egyéb funkciók) 

  A B C 
1.  

FUNKCIÓ 
 

PARAMÉTER 
 

TEVÉKENYSÉG 

2. Dátum-, időállítás ÉÉÉÉ, HH, NN, 
ÓÓ, PP, MM 

A dátum paraméter összehasonlítása az adómemória utolsó 
„Napi forgalmi rekordjában” levő dátum értékével. Ha az 
utóbbi nagyobb, akkor a funkció visszautasítása, egyébként 
végrehajtása. 

3. Azonosító rekord 
írása* 

Sorszám „Azonosító rekord” beírása az adómemóriába. 

4. ÁFA rekord írása* ÁFA XX%, 
vagy AAM 

„ÁFA rekord” beírása az adómemóriába. 

5. Fejléc beállítás* Fejléc sorok Fejléc sorok RAM, vagy EPROM területre írása 

6. Adómemória 
indítás* 

  Adómemória indítása. 

7. RAM törlés rekord 
írása* 

  RAM törlés számláló növelése, ellenőrzése, ha = 25, akkor a 
taxaméter „blokkolása”, egyébként „RAM törlés rekord” 
beírása az adómemóriába, napi számlálók, bizonylat és napi 
szintű gyűjtők tartalmának módosítása nélkül. A funkció 
csak a működtető program helyreállítására szolgál. 

8. Euró 
bevezetésének 
időpontja rekord 
írása* 

ÉÉÉÉ, HH, NN „Euró bevezetésének időpontja” rekord beírása az 
adómemóriába 

9. Euró üzemmód 
beállítása** 

ÉÉÉÉ, HH, NN Euró üzemmód beállítása 

10. Adómemória 
adatai lista 
nyomtatása 

Dátum (1), (2) 
Sorszám (1), (2) 

„Adómemória adatai” lista nyomtatása. 

11. Időszakos forgalmi 
jelentés 

  Napi szintű forgalmi és km gyűjtők, számlálók (napi, 
globális) értékének kinyomtatása adóügyi bizonylatként. 

12. Információs lista    „Információs lista” kinyomtatása nem adóügyi 
bizonylatként. 
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A funkciókhoz tartozó általános ellenőrzési tevékenységek 

1. A funkció végrehajthatóságának ellenőrzése (lásd 8. melléklet). 

2. A paraméterek szintaktikai, szemantikai ellenőrzése. 
3. A perifériák (adómemória, nyomtató, kijelző) működőképességének ellenőrzése. 

* Kizárólag regisztrált szerviz által elvégezhető funkciók. 
** Az adóügyi modul által végrehajtható funkció. 

 
 

6. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter adóügyi moduljának állapotai 

  A B C 

1. 
 

ÁLLAPOT 
 

JELENSÉG 
 

ÁLLAPOTJELZŐ 
ÉRTÉKE 

2.  
AZONOSÍTÓ REKORD ÁLLAPOT 

Azonosító rekord nincs A = 0 

3. Azonosító rekord van A = 1 
4.  

ÁFA REKORD ÁLLAPOT 
ÁFA rekord nincs Á = 0 

5. ÁFA rekord van Á = 1 
6.  

INDÍTÁS ÁLLAPOT 
Adómemória nincs elindítva I = 0 

7. Adómemória el van indítva I = 1 
8.  

EPROM TELE ÁLLAPOT 
Adómemória nem telt meg T = 0 

9. Adómemória megtelt T = 1 
10.  

BLOKKOLÁSI ÁLLAPOT 
Adóügyi modul nem blokkolt B = 0 

11. Adóügyi modul blokkolt B = 1 
12.  

NAP ÁLLAPOT 
Nap nincs nyitva N = 0 

13. Nap nyitva N = 1 
14.  

BIZONYLAT ÁLLAPOT 
Bizonylat nincs nyitva Y = 0 

15. Bizonylat nyitva Y = 1 
16.  

ÖSSZESEN ÁLLAPOT 
Összesen sor nincs kinyomtatva Ö = 0 

17. Összesen sor ki van nyomtatva Ö = 1 
18.  

BIZONYLAT MEGSZAKÍTÁS 
ÁLLAPOT 

Bizonylatot nem kell megszakítani M = 0 

19. Bizonylatot meg kell szakítani  M = 1 

20.  EURÓ BEVEZETÉS KELTE 
Euró bevezetésének időpontja 
rekord nincs 

K = 0 
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21. 
ÁLLAPOT Euró bevezetésének időpontja 

rekord van 
K = 1 

22.  
EURÓ ÁLLAPOT 

Euró üzemmód nincs beállítva E = 0 

23. Euró üzemmód be van állítva E = 1 

 

7. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (1) 

  A B C D E F G H I J K 
1. 

FUNKCIÓ 
A VÉGREHAJTÁS 

2. ÁLLAPOT-FELTÉTELEI ÁLLAPOT VÁLTOZÁSAI 
3. Adómemória indítási funkciók: A Á K I B A Á K I B 

4. Dátum-, idő-állítás - - - - - - - - - - 
5. „Azonosító rekord” írás 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6. „ÁFA rekord” írás 1 - - - 0 1 1 - - 0 
7. „Euró bevezetésének időpontja rekord” írás 1 - - - 0 1 - 1 - 0 

8. Adómemória indítás 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

A taxaméter A=1&I=0&B=0 állapotban „gyakorló üzemmódban” működhet 

 

8. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter funkciók és az adóügyi modul állapotának kapcsolatai (2) 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1. 
FUNKCIÓ 

A VÉGREHAJTÁS 
2. ÁLLAPOT-FELTÉTELEI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI 

3. Napi, technikai, egyéb funkciók: I T B N Y Ö M K E I T B N Y Ö M K E 
4. Napi nyitás 1 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 1 0 0 0 1 - 

5. Nyugta / bizonylat nyitás 1 0 0 1 0 0 0 1 - 1 0 0 1 1 0 0 1 - 
6. Tételsor nyomtatás 1 0 0 1 1 0 0 1 - 1 0 0 1 1 0 0 1 - 

7. ÖSSZESEN sor nyomtatás 1 0 0 1 1 0 0 1 - 1 0 0 1 1 1 0 1 - 
8. Megjegyzés sor nyomtatás 1 0 0 1 1 - 0 1 - 1 0 0 1 1 - 0 1 - 

9. Nyugta / bizonylat megszakítás 1 0 0 1 1 - - 1 - 1 0 0 1 0 0 0 1 - 
10. Nyugta / bizonylat zárás 1 0 0 1 1 1 0 1 - 1 0 0 1 0 0 0 1 - 

11. Adómemória adatai nyomtatás 1 - - 1 0 0 0 1 - 1 - - 1 0 0 0 1 - 
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12. Napi zárás 1 0 0 1 0 0 0 1 - 1 * * 0 0 0 0 1 - 

13. Dátum-, idő-állítás - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - - 
14. „ÁFA rekord” írás - 0 0 0 0 0 0 - - - * * 0 0 0 0 - - 

15. Fejléc beállítás - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - - 
16. „RAM törlés rekord” írás 1 0 1 - - - 0 - - 1 * * 0 0 0 0 - - 

17. „Euró bevezetés Időpontja rekord” 
írás - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 

18. Euró üzemmód beállítása 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

* Az állapotjelző értéke 1-re változik, ha az adómemória megtelt, egyébként = 0. 

1. A „bizonylat megszakítás” állapotjelzőt az adóügyi modul 1-re állítja, ha bizonylat 
nyomtatás közben: 

a) hardver hiba történik, 

b) nyugta, vagy ellenőrző papír kifogy, 

c) a forgalmi adatok gyűjtése nem biztosított, 

d) „Szinkronizálás” hiba esetén. 

2. Betelt állapot esetén az egyéb állapotjelzők értékétől függetlenül biztosítani kell az 
adómemória adatainak kinyomtatását. 
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9. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

A taxaméter nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma  
és a bizonylatok mintája 

A) Nyugta (adóügyi bizonylat) mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek és a nem 
kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő, azzal, hogy a mintán 
szereplő adatok sorrendje kötelező: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME  

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** NYUGTA ***** 
INDULÁS: ÉRKEZÉS: 
2011.05.02. 10:02 2011.05.02. 11:15 
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ(FT): 300 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260 
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210 
------------------------------------------------------ 
ÖSSZESEN: 8 035 Ft 
NYUGTASZÁM: 0076/0001 
2011.05.02 11:15 

AP XXXXXXXXX 

B) Az időszakos forgalmi jelentésnek (adóügyi bizonylat) a következő adatokat kell 
tartalmaznia:  

1.    Bizonylat fejléc adatok (az A) pont szerint).  

2.    „IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS”.  

3.    Aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és 
összege, (ellenőrző szalag funkció).  

4.    Napi időszakos forgalom (Ft).  

5.    Napi időszakos utas-km.  

6.    Napi időszakos összes km (taxi-üzemmódban).  

7.    Göngyölített forgalom (GT) (Ft).  

8.    Adott vállalkozó (alkalmazott) utolsó napi zárás száma.  

9.    Összes zárás száma (csak több vállalkozó, alkalmazott esetén).  

10.    Nyugták száma. 

11.    Nyugta megszakítások száma.  
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12.    A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).  

13.    Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. 

Időszakos forgalmi jelentés minta: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME  

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

*** IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS *** 
0076/0001 2011.05.02. 11:15 
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ(FT): 300 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260 
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210  
----------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 8 035 Ft 
----------------------------------------------------------------- 
0076/0002 2011.05.02. 14:35 
MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM 
ALAPDÍJ(FT): 300 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260 
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210  
----------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 2 130 Ft 
----------------------------------------------------------------- 
0076/0003 2011.05.02. 16:35 
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS 
----------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 0 Ft 
----------------------------------------------------------------- 
0076/0004 2011.05.02. 16:36 
MEGTETT UTAS-KM: 7 KM 
ALAPDÍJ(FT): 300 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300 
VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210  
----------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 2 680 Ft 
----------------------------------------------------------------- 
NAPI IDŐSZAKOS FORG.: 12 845 Ft 
NAPI IDŐSZAKOS UTAS-KM: 42.2 KM 
NAPI IDŐSZAKOS ÖSSZESKM: 158,2 KM 
GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT 
UTOLSÓ ZÁRÁS SZÁMA: 0075 
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131 
NYUGTÁK SZÁMA: 4 
NYUGTAMEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1 
2011. 05. 02. 11:15 

AP XXXXXXXXX 

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező. 
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C) A taxaméternek napi forgalmi jelentést kell készítenie, amelynek adatait automatikusan ki 
kell nyomtatni a 2. melléklet A) pont 21. alpontja szerint.  

A napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), amely kizárólag következő adatokat 
tartalmazhatja:  

1.    Bizonylat fejléc adatok. 

2.    „NAPI FORGALMI JELENTÉS”.  

3.    A napi zárás sorszáma.  

4.    Lezárt nap dátuma (év, hó, nap).  

5.    Aznapi nyugták sorszámai, kelte (év, hó, nap, óra, perc) és a felszámított díjak és 
összege, (ellenőrző szalag funkció).  

6.    Napi forgalom (Ft).  

7.    Napi utas-km.  

8.    Napi összes km (taxi-üzemmódban).  

9.    Göngyölített forgalom (GT) (Ft).  

10.    Göngyölített utas-km.  

11.    Göngyölített összes km (taxi-üzemmódban).  

12.    Összes zárások száma (több vállalkozós esetén).  

13.    Nyugták száma.  

14.    Nyugta megszakítások száma.  

15.    RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc), a 2. melléklet A) pont 15. 
i) alpontja szerinti program ellenőrző szám, abban az esetben, ha az előző napi 
zárást követően a RAM törlés történt. 

16.    RAM törlések száma.  

17.    „AZ ADÓMEMÓRIA ... ZÁRÁS UTÁN MEGTELIK” (a lehetséges napi zárások 
feltüntetésével, abban az esetben, ha az adómemória megtelte előtti zárások száma 
60 vagy annál kevesebb).  

18.    „AZ ADÓMEMÓRIA MEGTELT” (abban az esetben, ha az adómemória megtelt).  

19.    Bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).  

20.    Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. 
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A bizonylat mintája következő: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 

VÁLLALKOZÓ CÍME  

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 

RENDSZÁM 

K ÁLLANDÓ 

***** NAPI FORGALMI JELENTÉS ***** 

ZÁRÁS SORSZÁM: Z 0076 

LEZÁRT NAP DÁTUMA: 2011. 05. 02. 

0076/0001 2011. 05. 02. 11:15 

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 

ALAPDÍJ(FT): 300 

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260 

VÁRAKOZÁS IDÍJ(FT/PERC): 210  

-------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 8 035 Ft  

-------------------------------------------------------------- 

0076/0002 2011. 05. 02. 14:35 

MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM 

ALAPDÍJ(FT): 300 

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 260 

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210  

-------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 2 136 Ft 

---------------------------------------- 

0076/0003 2011. 05. 02. 16:35 

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS 

-------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 0 Ft 
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-------------------------------------------------------------- 

0076/0004 2011. 05. 02. 16:36 

MEGTETT UTAS-KM: 7 KM 

ALAPDÍJ(FT): 300 

TARIFA: 3 ÚTDÍJ(FT/KM): 300 

VÁRAKOZÁSI DÍJ(FT/PERC): 210  

-------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 2 680 Ft 

-------------------------------------------------------------- 

NAPI FORGALOM: 12 845 Ft 

NAPI UTAS-KM: 42.2 KM 

NAPI ÖSSZES KM: 158,2 KM 

GÖNGY. FORGALOM (GT): 386 280 FT 

GÖNGY. UTAS-KM: 542 KM 

GÖNGY. ÖSSZES KM: 3605 KM 

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0131 

NYUGTÁK SZÁMA: 4 

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 1 

-------------------------------------------------------------- 

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03 

2011.05.03. 00:15 

AP XXXXXXXXX 

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező.  

D) Adómemória adatai lista (adóügyi bizonylat), amely kizárólag a következő adatokat 
tartalmazhatja:  

1    Bizonylat fejléc adatok.  

2    „ADÓMEMÓRIA ADATAI”.  

3    Adómemória azonosítószáma.  

4    Adómemória inicializálási dátuma (év, hó, nap, óra, perc).  
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5    A 2. melléklet A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám (azonosító rekord 
szerint).  

6    Listázott időszak kezdetekor érvényes ÁFA rekord tartalma, amely  

a) ÁFA körbe tartozó vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, 
hó, nap,) és az áfa-kulcs értéke („XX%”),  

b) alanyi adómentes vállalkozó esetén az ÁFA rekord beírásának dátuma (év, 
hó, nap,) és „AAM (alanyi adómentes)”. 

7. Listázás kezdő és záró dátuma, vagy a zárás sorszám - tól, - ig.  

8. A listázás adatai (kihagyás nélkül növekvő sorrendben): 

a) napi forgalom rekord esetén: 

1. zárás sorszáma, dátuma (év, hó, nap),  

2. napi forgalom (Ft),  

3. az adott naphoz tartozó göngyölített forgalom (GT) (Ft),  

4. napi utas-km,  

5. napi összes km (taxi-üzemmódban), 

b) RAM törlés rekord esetén: 

a RAM törlés sorszáma, időpontja (év, hó, nap, óra, perc) a 2. 
melléklet A) 16. pontja szerinti program ellenőrző száma, 

c) ÁFA rekord esetén: 

1. változás előtti időszak forgalma az alábbi formában:  

    „XX %” vagy „AAM” időszak szerinti forgalom rész-összesen 
(tól-ig),  

2. az ÁFA rekord módosításának dátuma (év, hó, nap), a módosított 
ÁFA kulcs „XX %”, vagy „AAM” (alanyi adómentes). 

9. A listázott időszak összegzése:  

a) ha a listázott időszakban ÁFA változás történt:  

az utolsó ÁFA rekord változás keltével kezdődő időszak forgalma az alábbi 
formában:  
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¦     1. időszak szerinti forgalom: „XX%”, vagy „AAM” forgalom rész-
összesen (tól-ig),  

   2. a listázott időszak forgalmának végösszege, 

b) ha a listázott időszakban ÁFA változás nem történt: 

a listázott időszak forgalmának végösszege, 

c) göngyölített időszakos utas-km,  

d) göngyölített időszakos összes km (taxi-üzemmódban).  

10. Göngyölített forgalom (GT) (Ft).  

11. Összes zárás száma.  

12. A RAM törlések száma.  

13. A 2. melléklet A) pont 15. i) alpontja szerinti ellenőrző szám (az utolsó RAM törlés 
rekord szerint, ha volt RAM törlés).  

14. A bizonylat kinyomtatásának kelte (év, hó, nap, óra, perc).  

15. Stilizált AP jel és ennek folytatásaként a taxaméter 9 jegyű azonosítószáma. 

A bizonylat mintája a következő: 

Adómemória adatai lista minta 

VÁLLALKOZÓ NEVE 

VÁLLALKOZÓ CÍME  

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 

RENDSZÁM 

K ÁLLANDÓ 

***** ADÓMEMÓRIA ADATAI ***** 

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789 

INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 02. 08:00 

ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD 

ÁFA KULCS: 2011. 01. 02 

AAM ( ALANYI ADÓMENTES) 

TÓL: 2011. 04. 28. 
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IG: 2011. 05. 03. 

Z 0073---------------------- 2011. 04.2 8. ----VV-------------- 

NAPI FORGALOM(FT): 20 000 

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 341 325 

NAPI UTAS-KM: 78 

NAPI ÖSSZES KM: 185 

--------------------------------------- 

RAM TÖRLÉS SORSZÁMA: 03 

IDŐPONTJA: 2011. 04. 28. 14:48 

ELLENŐRZŐSZÁM: D72A 

---------------------------------------------------------------------- 

Z 0074------------------ 2011. 04. 29.--------------------------- 

NAPI FORGALOM(FT): 10 000 

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 351 325 

NAPI UTAS-KM: 51 

NAPI ÖSSZES KM: 135 

--------------------------------------------------------------------- 

AAM: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (Ft): 30 000 

--------------------------------------- 

ÁFA KULCS: 2011.04.30 25,00%  

Z 0075-------------------- 2011.05.01. ------------------------ 

NAPI FORGALOM(FT): 22 110 

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 373 435 

NAPI UTAS-KM: 94 

NAPI ÖSSZES KM: 285 

Z 0076-------------------- 2011.05.02. ------------------------ 

NAPI FORGALOM(FT): 12 845 

GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 386 280 

NAPI UTAS-KM: 78 

NAPI ÖSSZES KM: 185 
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======================================= 

25%: IDŐSZAK RÉSZ-ÖSSZESEN (FT): 34 955 

--------------------------------------- 

LISTÁZOTT IDŐSZAK ÖSSZ.(FT): 64 955 

GÖNGY. IDŐSZAKOS UTAS-KM: 301 

GÖNGY. IDŐSZAKOS ÖSSZES KM: 605 

GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT): 386 280 

------------------------------------------------------------------- 

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0076 

RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03 

ELLENŐRZŐ SZÁM: D72A 

2011.05.03 18:15 

AP XXXXXXXXX 

Az adatsorok fenti sorrendje kötelező. 

E) A taxaméternek információs listát (nem adóügyi bizonylatot) kell tudni nyomtatnia a 
programozott tarifákról és egységdíjaikról, a vállalkozók számáról, az adómemória 
telítettségéről.  

Az információs lista (nem adóügyi bizonylat) az alábbi adatokat tartalmazhatja:  

1.    Bizonylat fejléc adatok.  

2.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”.  

3.    „INFORMÁCIÓS LISTA”.  

4.    Tarifaadatok (több vállalkozó esetén, ha az eltérő, akkor vállalkozónként, sorszám, 
alapdíj, útdíj, idődíj és az egységugrás).  

5.    Vállalkozók száma, adószámuk, zárásaik száma, Áfa körbe tartozó vállalkozó esetén 
az Áfa kulcs értéke („XX%”), vagy alanyi adómentes vállalkozó esetén „AAM”.  

6.    Adómemória telítettsége. 

7.    Euró üzemmód beállítás időpontja. 

8.    Bizonylat kinyomtatás kelte (év, hó, nap, óra, perc).  

9.    „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”. 
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A „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” készítésekor a forgalmi, tranzakció gyűjtők és a 
számlálók értéke nem változhat. A bizonylat nem tartalmazhatja a stilizált AP jelet és az 
„ÖSSZESEN” szót. 

A bizonylat mintája a következő: 

Információs lista minta: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 
***** INFORMÁCIÓS LISTA ***** 

TARIFAADATOK: 
TARIFA; ALAPDÍJ: ÚTDÍJ: IDŐDÍJ:  
1: 150 FT 180FT/KM 30FT/PERC 
2: 200 FT 200FT/KM 30FT/PERC 
3: 300 FT 260FT/KM 210FT/PERC 
4: 500 FT 300FT/KM 50FT/PERC 
EGYSÉG UGRÁS: 40FT 
VÁLLALKOZÓK SZÁMA: 2 
ADÓSZÁMUK:  

„A” VÁLLALKOZÓ: 12345678-0-41  
AAM (ALANYI ADÓ MENTES) 
„B” VÁLLALKOZÓ: 12345678-2-42 
25% ÁFA KULCS  

ZÁRÁSAIK SZÁMA: 
„A” Z 1-0075 
„B” Z 2-0056 

ADÓMEMÓRIA TELÍTETTSÉG: 2500/0131 
EURÓ BEÁLLÍTÁS IDŐPONTJA: 2020. 01. 01. 
2011. 05. 03. 18:20 

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT 
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10. melléklet az 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

Az euró üzemmód bizonylatai 

Felkészülési időszak nyugta minta: 

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának 
bemutatására) 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** NYUGTA ***** 
INDULÁS: ÉRKEZÉS: 
2019. 12.2 9. 10:02 2019. 12. 29. 11:15 
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ (FT): 600 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ (FT/KM): 460 
VÁRAKOZÁSI DÍJ (FT/PERC): 310 
--------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN: 10 035 Ft 
EURÓBAN: 29,01 € 
ÁRFOLYAM: 276,888 Ft/€ 
NYUGTASZÁM: 2282/0001 
2019. 12. 30. 11:15 

AP XXXXXXXXX 

Euró üzemmód beállítása bizonylat minta: 

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának 
bemutatására) 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA ***** 
ZÁRÁSOK SZÁMA: 2283 
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03 
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft): 
43 716 890 
2020. 01. 01. 00:00 

AP XXXXXXXXX 
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Nyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően: 

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának 
bemutatására) 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** NYUGTA ***** 
INDULÁS: ÉRKEZÉS: 
2020. 01. 04. 09:35 2020.01.04. 11:08 
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ (€): 2,33 
TARIFA: 2 ÚTDÍJ (€/KM): 1,81 
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,71 
----------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN: 42,96 € 
FORINTBAN: 11 036 Ft 
ÁRFOLYAM: 0,389246 €/100 Ft 
NYUGTASZÁM: 2284/0001 
2020. 01. 04. 11:15 

AP XXXXXXXX 

Nyugta minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően: 

(Forint, mint fizetőeszköz kivonásra kerül a forgalomból.)  

(a kötelező tartalmi elemek és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonyának 
bemutatására) 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** NYUGTA ***** 
INDULÁS: ÉRKEZÉS: 
2020.03.01. 13:04 2020. 03. 01. 14:21 
MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ (€): 2,33 
TARIFA: 1 ÚTDÍJ(€/KM): 1,01 
VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,81 
-------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN: 31,28 € 
NYUGTASZÁM: 2302/0001 
2020. 03. 01. 14:22 

AP XXXXXXXXX 
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Időszakos forgalmi jelentés minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 

VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 

RENDSZÁM 

K ÁLLANDÓ 

*** IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS *** 

2284/0001 2020. 01. 04. 11:15 

MEGTETT UTAS-KM: 27,6 KM 

ALAPDÍJ (€): 2,33 

TARIFA: 2 ÚTDÍJ (€/KM): 1,81 

VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,71  

--------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 42,96 € 

--------------------------------------------------------------  

2284/0002 2020. 01. 04. 13:45 

MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM 

ALAPDÍJ (€): 2,33 

TARIFA: 3 ÚTDÍJ (€/KM): 1,01 

VÁRAKOZÁSI DÍJ (€/PERC): 0,81  

--------------------------------------------------------------- 

ÖSSZESEN 12,74 € 

--------------------------------------------------------------- 

NAPI IDŐSZAKOS FORG. : 43,92 € 

NAPI IDŐSZAKOS UTAS-KM: 35,2 KM 

NAPI IDŐSZAKOS ÖSSZES KM: 62,2 KM 

GÖNGY. FORGALOM (GT): 20 289,13 € 

UTOLSÓ ZÁRÁS SZÁMA: 2283 

ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2420 
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NYUGTÁK SZÁMA: 2 

NYUGTA MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0 

2020. 01. 04. 22:14 

AP XXXXXXXXX 

Napi forgalmi jelentés minta az euró hivatalos pénznemmé tételét követően: 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME  

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** NAPI FORGALMI JELENTÉS ***** 
ZÁRÁS SORSZÁM Z 2284 
LEZÁRT NAP DÁTUMA: 2020. 01. 04. 
2284/0001 2020. 01. 04. 11:15 
MEGTETT UTASKM: 27,6 KM 
ALAPDÍJ(€): 2,33 
TARIFA: 2 ÚTDÍJ(€/KM): 1,81 
VÁRAKOZÁSIDÍJ(€/PERC): 0,71  
--------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 42,96 € 
--------------------------------------------------------------- 
2284/0002 2020. 01. 04. 13:45 
MEGTETT UTAS-KM: 7,6 KM 
ALAPDÍJ(€): 2,33 
TARIFA: 3 ÚTDÍJ(€/KM): 1,01 
VÁRAKOZÁSI DÍJ(€/PERC): 0,81  
--------------------------------------------------------------- 
ÖSSZESEN 12,74 € 
--------------------------------------------------------------- 
NAPI FORGALOM: 55,70 € 
NAPI UTAS-KM: 35,2 KM 
NAPI ÖSSZES KM: 62,2 KM 
GÖNGY. FORGALOM (GT): 20 289,23 € 
GÖNGY. UTAS-KM: 542 KM 
GÖNGY. ÖSSZES KM: 3605 KM 
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2420 
NYUGTÁK SZÁMA: 2 
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS SZÁMA: 0 
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03 
2020. 01. 04. 02:15 

AP XXXXXXXXX 
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Adómemória adatai lista minta (euró üzemmód beállítása előtti és azt követő 
időszakról): 

VÁLLALKOZÓ NEVE 
VÁLLALKOZÓ CÍME 

VÁLLALKOZÓ ADÓSZÁMA 
RENDSZÁM 
K ÁLLANDÓ 

***** ADÓMEMÓRIA ADATAI ***** 
ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓSZÁMA: 123456789 
INICIALIZÁLÁS KELTE: 2011. 01. 02. 08:00 
ELLENŐRZŐ SZÁM: ADCD 
ÁFA KULCS: 2011.04.30. 25,00%  
TÓL: 2019. 12. 30. 
IG: 2020. 01. 04. 
Z 2282 ------------------2019.12.30 ---------------------------- 
NAPI FORGALOM(FT): 20 035 
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 43 706 890 
NAPI UTAS-KM 48 
NAPI ÖSSZES KM 285 
Z 2283 ---------------- 2019.12.31. --------------------------- 
NAPI FORGALOM(FT): 10 000 
GÖNGY.FORGALOM (GT)(FT): 43 716 890 
NAPI UTAS-KM 18 
NAPI ÖSSZES KM 165 
======================================== 
IDŐSZAK ÖSSZESEN (FT): 30.035 
GÖNGY. FORGALOM (GT) (FT): 243 716 890 
======================================== 
EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA:2020. 01. 01. 00:00 
Z 2284 ------------------2020. 01. 04 ------------------------- 
NAPI FORGALOM(€): 43,92 
GÖNGY.FORGALOM (GT)(€): 43,92 
NAPI UTAS-KM 35,2 
NAPI ÖSSZES KM 62,2 
======================================== 
IDŐSZAK ÖSSZESEN (€): 43,92 
GÖNGY. IDŐSZAKOS UTAS-KM 172,2 
GÖNGY. IDŐSZAKOS ÖSSZES KM 638,2 
GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 254,30 
======================================== 
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 2298 
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 03 
ELLENŐRZŐ SZÁM: D72A 
2020. 02. 04 08:15 

AP XXXXXXXXX 
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A nemzetgazdasági miniszter 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelete
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző 
egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződés, illetve megrendelés a  pénztárgépek műszaki 
követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, 
valamint a  pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70.  §-a alapján, a  2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, 
de a  Rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép 
üzemeltetésére abban az  esetben jogosít, ha az  a  forgalmazó által visszaigazolt, valamint érvényes forgalmazási 
engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik.

 (2) Az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, de 
a forgalmazó által e rendelet hatálybalépéséig vissza nem igazolt megrendelés, illetve szerződés a Rendelet 70. §-a 
alapján a pénztárgép üzemeltetésére abban az esetben jogosít, ha
a) a  pénztárgép értékesítője (a továbbiakba: eladó) által kiadott és a  forgalmazó által visszaigazolt igazolás 

tanúsítja, hogy az eladó – legkésőbb e  rendelet hatálybalépését követő 8. napig – a  forgalmazótól történő 
megrendelés útján intézkedett a nála megrendelt pénztárgép leszállítása érdekében,

b) a  szerződést, illetve megrendelést a  forgalmazó legkésőbb e  rendelet hatálybalépését követő 8. napig 
visszaigazolja, feltéve, hogy az adóalany a forgalmazóval kötött szerződést, illetve a pénztárgépet közvetlenül 
a forgalmazótól rendelte meg.

 (3) Ha az  üzemeltető az  (1)  bekezdés szerinti szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, úgy e  rendelet 
hatálybalépését követően a  Rendelet 70.  §-a alapján, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de 
a  Rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép 
üzemeltetésére abban az  esetben jogosult, ha a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes 
honlapján, az erre a célra kialakított felületen leadott megrendeléssel rendelkezik.

2. § (1) A  Rendelet 74.  § (1)  bekezdésében megjelölt adóalanyt az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött 
szerződés, illetve megrendelés abban az  esetben jogosítja a  nyugtaadási kötelezettség kézi kibocsátású 
nyugtával vagy a  Rendelet szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel történő teljesítésére, 
ha az  a  forgalmazó által visszaigazolt, valamint érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen 
forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik.

 (2) Az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, de 
a forgalmazó által e rendelet hatálybalépéséig vissza nem igazolt megrendelés, illetve szerződés abban az esetben 
jogosít a  Rendelet 74.  § (1)  bekezdése alapján a  nyugtaadási kötelezettség kézi kibocsátású nyugtával vagy 
a Rendelet szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel történő teljesítésére, ha
a) az  eladó által kiállított és a  forgalmazó által visszaigazolt igazolás tanúsítja, hogy az  eladó – legkésőbb 

e rendelet hatálybalépését követő 8. napig – a forgalmazótól történő megrendelés útján intézkedett a nála 
megrendelt pénztárgép leszállítása érdekében,

b) a  szerződést, illetve megrendelést a  forgalmazó legkésőbb e  rendelet hatálybalépését követő 8. napig 
visszaigazolja, amennyiben az adóalany a forgalmazóval kötött szerződést, illetve a pénztárgépet közvetlenül 
a forgalmazótól rendelte meg.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés szerinti adóalany az  (1)  bekezdés szerinti szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, úgy 
e  rendelet hatálybalépését követően nyugtaadási kötelezettségét kézi kibocsátású nyugtával vagy a  Rendelet 
szerint 2013. augusztus 31-ig üzemeltethető pénztárgéppel abban az esetben teljesítheti, ha az 1. § (3) bekezdése 
szerinti megrendeléssel rendelkezik.
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3. §  A NAV internetes honlapján kizárólag az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba 
hozható pénztárgépekre adható le megrendelés.

4. § (1) E  rendelet hatálybalépését megelőzően a  Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgépre felvett 
megrendelésekről az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 176/B.  § (4)  bekezdés 
a)  pontja szerinti forgalmazó e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül az  állami adóhatóság által 
rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti:
a) megrendelő nevét, adószámát, az eladó részére átadott üzembehelyezési kódot,
b) a megrendelt pénztárgép típusát, forgalmazóját,
d) a megrendelés időpontját,
c) a vállalt szállítási határidőt.

 (2) Amennyiben a forgalmazó e rendelet hatálybalépését megelőzően az (1) bekezdés szerinti megrendelést nem vett 
fel, úgy erről az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés teljesítésére rendszeresített nyomtatványon, az  (1)  bekezdésben 
megjelölt határidőben nyilatkozik.

 (3) Az  adóalany a  rá vonatkozóan bejelentett adatokhoz a  központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül 
hozzáférhet.

5. §  A  pénztárgép forgalmazását a  Rendelet 4.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) – a  Rendelet 5.  §-ában meghatározott feltételeken túl – abban az  esetben engedélyezi, 
ha a  pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az  Art. 44.  § (1)  bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

6. §  A  Rendelet 24.  § (4)–(6)  bekezdését megfelelően alkalmazni kell a  pénztárgép program frissítésére is abban 
az esetben, amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre.

7. § (1) A Rendelet 37–38. §-át az e §-ban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.
 (2) Amennyiben az  adóügyi ellenőrző egység nem a  nyomtatóban kerül elhelyezésre, műszerész a  pénztárgép 

programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  pénztárgép program cseréje esetén a  pénztárgépnek első műveletként el kell 

végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.
 (4) A  (3)  bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az  adóalany 

a  Rendelet 3.  § szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az  adóalany a  Rendelet 
2.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 178.  § 
(1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

8. §  E  rendelet alkalmazásában pénztárgép program: a  pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, 
melyek az  adóügyi ellenőrző egység kiszolgálását, a  pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint 
a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban 
részt vesz.

9. §  A  Rendelet 3.  mellékletének FD) 16.  pontjától eltérően a  forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 
90 napon belül az  Adóügyi Ellenőrző Egység meghibásodása esetén a  NAV engedélyével, a  NAV által ellenőrzött 
körülmények között az Adóügyi Ellenőrző Egység burkolata javítási céllal megbontható.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett engedélyezési eljárás alapján forgalmazási engedélyt 

kapott pénztárgépek vonatkozásában, amennyiben azok nem felelnek meg az  5–7.  §-ban foglalt feltételeknek, 
legkésőbb 2013. november 30-ig forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a feltételeknek 
való megfeleléshez szükséges változtatások végrehajtása érdekében.

 (3) A (2) bekezdés szerinti forgalmazási engedély módosításáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
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 (4) Ha a  forgalmazó nem tesz eleget a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségének, vagy ha az  engedélyező hatóság 
a  forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az  engedélyező hatóság az  5–7.  §-ban foglalt 
feltételeknek meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 105/2013. (XI. 15.) VM rendelete
a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben követeléssel rendelkező élőállat-beszállítók számára fizetendő  
kiegészítő juttatás igénybevételének szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) jogosult: az az élőállat-beszállító, amely a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély 

összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013 (X. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 89/2013. (X. 4.) 
VM rendelet] szerinti támogatásban részesült, és amely a PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Pápai Hús 1913 Kft.) szemben a 89/2013 (X. 4.) VM rendelet alapján 
kifizetett támogatást meghaladó mértékű követeléssel rendelkezik;

b) követelés: a  Pápai Hús 1913 Kft. vagyonfelügyelője (a továbbiakban: vagyonfelügyelő) által nyilvántartásba 
vett és visszaigazolt követelés tőkeösszege, csökkentve a  89/2013 (X. 4.) VM rendelet alapján 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által jóváhagyott támogatás összegével.

2. §  A jogosultnak a Pápai Hús 1913 Kft.-vel szemben fennálló – 1. § b) pontja szerinti – követelése kiegészítő juttatás 
formájában kerül kifizetésre.

3. § (1) A kiegészítő juttatás kifizetésének feltétele, hogy a jogosult a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamarával (a továbbiakban: Kamara) 2013. december 2-áig a követelés engedményezésére szerződést köt.

 (2) A Kamara a jogosulttal az engedményezési szerződést abban az esetben köti meg, ha a jogosult
a) a követelésről nem mondott le vagy azt másra nem engedményezte, és
b) a követelés összegét teljes egészében a Kamarára kívánja engedményezni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti engedményezési szerződések megkötésére és kötelezettség vállalására a  vidékfejlesztési 
miniszter támogatási megállapodást köt a Kamarával.

 (4) Az engedményezési szerződés kötelező mellékletét képezi
a) a 89/2013. (X. 4.) VM rendelet alapján meghozott támogatási határozat másolata, valamint
b) a jogosult 89/2013. (X. 4.) VM rendelet szerinti követelésének nyilvántartásba vételéről szóló vagyonfelügyelői 

igazolás másolata.
 (5) A  szerződésben a  jogosult a  követelését a  Kamara javára engedményezi azzal, hogy ha a  Kamara a  jogosultnak 

megfizetett kiegészítő juttatás összegénél alacsonyabb mértékű megtérülést ér el, a  jogosult a  Kamara részére 
a  különbözetet – az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § 5. pontja szerinti kamatlábbal a  jogosult részére történt folyósítás napjától 
számított növelt összegben – megtéríti.

4. § (1) A  kiegészítő juttatás forrása a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti 
támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport. A  támogatásra rendelkezésre álló 
forrás 400 millió forint.
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 (2) A  Kamara jogosult az  (1)  bekezdésben meghatározott jogcímcsoport terhére a  3.  § (1)  bekezdése alapján 
kötelezettséget vállalni.

 (3) A  Kamara a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni.

 (4) A  Kamara 2013. december 6-áig tételes elszámolást nyújt be a  Vidékfejlesztési Minisztériumnak a  (2)  bekezdés 
szerint vállalt kötelezettségekről, továbbá megküldi a 3. § (1) bekezdése szerinti szerződéseket.

 (5) A jogosult részére a kiegészítő juttatást a Vidékfejlesztési Minisztérium legkésőbb 2013. december 31-ig folyósítja.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozata
az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről (2013–2038)

A Kormány
 1. egyetért a  székesfehérvári nemzeti emlékhely, mint kiemelkedően fontos örökségünk ápolására, megóvására és 

bemutatására szolgáló Árpád-ház Program (a továbbiakban: program) koncepciójának alábbi tartalmával:
1.1. tudományos kutatási alprogramok:

a) topográfiai alprogram,
b) régészeti feltárási alprogram,
c) antropológiai alprogram,
d) muzeológiai alprogram,
e) történeti és művészettörténeti alprogram,
f ) egyházrégészeti és -történeti alprogram,
g) kortárs művészeti alprogram,
h) restaurálási alprogram,
i) tudományos kutatási, konferencia és publikációs alprogram,
j) kiállítási, ismeretterjesztő publikációs és a nyilvánosság bevonását szolgáló események alprogramja,
k) a székesfehérvári helyszínekkel kapcsolatos kutatások és kiadványok alprogramja;

1.2. fejlesztési alprogramok:
a) kiemelt komplex fejlesztési alprogram,
b) topográfiai kutatáson alapuló kulturális és nemzetpolitikai szempontból jelentős Kárpát-medencei 

helyreállítási és bemutatási alprogram;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  program megvalósítása érdekében működő 

irányító testület (a  továbbiakban: Irányító Testület) létrehozásáról a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a program megvalósításában érintett más szervek bevonásával és 
együttműködésének kezdeményezésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  Irányító 
Testület által kidolgozott program alapján készítsen előterjesztést, bemutatva a  program elemeit, ütemezését és 
a megvalósítás forrásait;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. március 31.

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve dolgozza ki a  program fejlesztési alprogramját képező, 
a  székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom romterületéhez kapcsolódó látogatóközpont 
megvalósítására irányuló projekt javaslatot, majd a szükséges források, valamint azok ütemezésének bemutatásával 
készítsen előterjesztést a Kormány számára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. március 31.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  Irányító 
Testület közreműködésével készítsen előterjesztést a  székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, 
valamint az azt befogadó koronázó város eredeti kulturális örökségi értékeit őrző és bemutató múzeum-könyvtár-
archívum épületegyüttese fejlesztési projektjének megvalósítására vonatkozóan;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. november 30.

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  4.  pont szerinti látogatóközpont engedélyes terveinek 
aktualizálása érdekében szükséges 10,0 millió forint biztosítása céljából kössön támogatási szerződést 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. november 30.

 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a program megvalósításának előrehaladásáról minden év december 
31-ig jelentésben tájékoztassa a Kormányt;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatosan, első alkalommal 2013. december 31.

 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a belügyminisztert, hogy az Irányító Testület közreműködésével 
a  felmerülő feladatokra és azok pénzbeli ütemezésére is kiterjedően készítsen előterjesztést a  Kormány számára 
a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom eredeti helyszínen – 2022-re, az Aranybulla kiadásának 
800. évfordulójára, illetve 2038-ra, Szent István király halálának 1000. évfordulójára – történő bemutatásának, 
újjáépítésének lehetőségéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1833/2013. (XI. 15.) Korm. határozata
a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 

bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1834/2013. (XI. 15.) Korm. határozata
az Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 1212/2010. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  Országmárka Tanács létrehozásáról szóló 1212/2010. (X. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  Tanács elnökét és további legfeljebb 25 tagját a  közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) kéri fel. A  Tanács társelnöki feladatait a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, a  Külügyminisztérium EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális 
diplomáciáért felelős helyettes államtitkára és a  Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes 
államtitkára látja el. A Tanács titkárát a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár jelöli ki.”

 2. A H. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Tanács a  2.  pontban meghatározott feladatait testületi formában látja el. A Tanács ügyrendjét és működési 
szabályait maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.”

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 4. A H. 2. pont g) alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozata
az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá 
a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. döntött a nagy hagyományokkal rendelkező, sikeres fővárosi sportegyesületek – Budapesti Honvéd Sportegyesület 

(BHSE), Budapesti Vasutas Sport Club (BVSC), Ferencvárosi Torna Club (FTC), Magyar Testgyakorlók Köre (MTK), 
Újpesti Torna Egylet (UTE) és Vasas Sport Club (Vasas) – sportfejlesztési stratégiái megvalósításának elősegítéséről;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyar 
Testgyakorlók Köre 2013.  évi sportszakmai többletfeladatainak támogatására 1150,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
a) 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 

feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése jogcímcsoport; valamint
b) 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az éves központi költségvetések 
tervezése során gondoskodjon a  Magyar Testgyakorlók Köre 2014–2020. közötti sportszakmai többletfeladatai 
ellátásához szükséges forrásigények biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos, az éves központi költségvetési tervezés időszakában
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 4. egyetért azzal, hogy a  Magyar Testgyakorlók Köre által használt sportlétesítmények fejlesztésére a  2013. és 
2020.  évek között összesen legfeljebb 4911,8 millió forint keretösszegben kerüljön sor, és felhívja az  emberi 
erőforrások miniszterét, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2014–2020.  évi, összesen 
legfeljebb 4850,0 millió forint költségvetési forrás ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos, az éves központi költségvetési tervezés időszakában
 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket – a  Magyar Testgyakorlók 

Köre kivételével – a  kiemelt sportegyesületek 2013–2020. közötti sportszakmai többletfeladatai támogatási 
igényeinek felmérése, továbbá az  általuk felhalmozott tartozásállomány elemzése érdekében, és készítsen 
előterjesztést az adósságkonszolidációról, valamint a támogatási igényekről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. november 27.
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal 

összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a  kiemelt 
sportegyesületek 2014–2020. közötti sportlétesítmény-fejlesztési koncepcióiról, valamint az azok megvalósításához 
szükséges költségvetési támogatásokról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2013. december 15.
 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő 

kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen 
előterjesztést egyes állami tulajdonú ingatlanoknak a kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésébe történő adásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

340640 29
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 988,2
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 100,0
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 61,8

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 150,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 1 088,2
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 61,8

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 150,0 1 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint 
sportszövetségek adósságrendezése

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint 
sportszövetségek adósságrendezése

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
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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.

A Kormány 1836/2013. (XI. 15.) Korm. határozata
az utánpótlás-nevelési centrum létesítéséhez szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos 
feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, és a  kiemelt 

sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős 
kormánybiztos bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi 
számú ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 25.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges 
források biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. november 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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