
A belügyminiszter 

10/1998. (II.20.) BM 

r e n d e l e t e 

a választási adatszolgáltatásokért fizetendı 

igazgatási szolgáltatási díjakról 

  

Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következıket rendelem el: 

  

1. § 

(1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 45. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. 

(2) A díj mértékét e rendelet melléklete állapítja meg. A díj az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 

(3) Az adatszolgáltatási ügyben kiadott elsıfokú határozat elleni fellebbezés, továbbá a 
felügyeleti intézkedést kezdeményezı kérelem díjának megállapítására, illetıleg a díj 
visszafizetésére az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (2) és (3) 
bekezdésében foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. 

2. § 

(1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a fellebbezés, továbbá a felügyeleti intézkedést 
kezdeményezı kérelem díját is – az adatszolgáltatást teljesítı Központi Nyilvántartó és 
Választási Hivatal elıirányzat felhasználási keretszámlájára, illetıleg – települési szinten 
teljesített szolgáltatás esetében – az illetékes települési önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlája (a továbbiakban együtt: bankszámla) javára kell teljesíteni. 

  

  

  

(2) A díjat az adatszolgáltatás kezdeményezésekor, illetıleg – amennyiben a díj összege a 
kezdeményezés idıpontjában nem állapítható meg – az adatszolgáltató általi díjmegállapítás 
közlését követı három napon belül köteles megfizetni az igénylı. Az adatszolgáltatás a díj 
befizetését és annak igazolását követıen teljesíthetı. Az adatszolgáltatási kérelem elutasítása 



esetében a már megfizetett díjat az adatszolgáltató az elutasító határozat jogerıre 
emelkedésétıl számított három napon belül köteles az igénylınek visszautalni. 

(3) A díj az adatszolgáltatást teljesítı Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal, illetıleg az 
illetékes települési (fıvárosi kerületi) polgármesteri hivatal, körjegyzıség esetén a 
körjegyzıség bevétele, bankszámlaszámát az általa kibocsátott számla tartalmazza. A díjak 
nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségérıl szóló jogszabály elıírásait kell alkalmazni. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(Kuncze Gábor) 

belügyminiszter 

  

  

  

  

Melléklet a 10/1998. (II.20. ) BM rendelethez 

  

Az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjai 

 Az adat megnevezése Díjtétel (Ft) 

1. 
a névjegyzékben szereplı választópolgárok családi és utóneve, 
lakcíme (nemenként, korcsoportos és lakcím szerinti bontásban 
is) 

 

 mágneses adathordozón 1,60 Ft/fı+ÁFA 

 leporellón 2,50 Ft/fı+ÁFA 

 öntapadós etiketten 3,20 Ft/fı+ÁFA 

2. a közszemlére tett névjegyzék másolata A/4-es formátumban 4,80 Ft/lap+ÁFA 

3. 
településenként a lakosság száma, nemenként és korcsoportos 
bontásban 

15,60 Ft/település +ÁFA 

4. 
országgyőlési egyéni és területi választókerületekre vonatkozóan 
a lakosság száma, megoszlásuk nemenként és korcsoportonként, 
az elıször szavazók száma 

300,- Ft/OEVK+ÁFA 

5. 
Magyarország településeinek és Budapest kerületeinek az 
országgyőlési egyéni választókerületek szerinti besorolási 
állománya 

12 000,- Ft+ÁFA 



6. 
fıváros körzetállománya utca, házszám szerint országgyőlési 
egyéni választókerület szerinti bontásban 

3 000,- Ft + ÁFA 

7. 
a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok 
jegyzıkönyvi formátumú adatállománya (elızetes gyorsadatok) 

 

 szavazóköri jegyzıkönyvi adatok (az összes szavazókörre) 80 000,- Ft+ÁFA 

 szavazóköri jegyzıkönyvi adatok 7,30 Ft/szavazókör+ÁFA 

 településenként összesített területi listás adatok 15,60 Ft/település +ÁFA 

 
országgyőlési egyéni választókerületi és területi listás 
eredményadatok (176 OEVK, 20 megye) 

20 000,- Ft+ÁFA 

8. teljes jelöltállomány (név, jelölı szervezet, jelölés helye) 12 000,- Ft+ÁFA 

9. 
választástörténeti adatállomány választásonként mágneses 
adathordozón (országosan a szavazóköri és összesítı 
jegyzıkönyvek adatai) 

90 000,- Ft+ÁFA 

10. 
választástörténeti adatállomány eredményadatainak jegyzıkönyv 
formátumú listája, egy OEVK szavazókörei 

10 000,- Ft/OEVK+ÁFA 

11. településenként a polgármesterek név- és hivatalicím-listája  

 mágneses adathordozón 30 000,- Ft+ÁFA 

 leporellón 15 000,- Ft+ÁFA 

 öntapadós etiketten 50 000,- Ft+ÁFA 

 


