
V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati miniszter
16/2009. (III. 26.) ÖM

rendelete

az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak 2009. jú ni us 7.
nap já ra ki tû zött vá lasz tá sa el já rá si ha tár idõ i nek

és ha tár nap ja i nak meg ál la pí tá sá ról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 153.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -

ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának
h) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va
a  következõket ren de lem el:

1.  §

(1) A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la (a továb biak ban: KEKKH) az Eu ró pai
Unió más tag ál la mai név jegy zék be vett ál lam pol gá ra i nak
nyil ván tar tá sá ból (a továb biak ban: uni ós pol gá rok nyil -
ván tar tá sa) 2009. már ci us 29-ig adat szol gál ta tást tel je sít
a vá lasz tó pol gár la kó he lye sze rint ille té kes he lyi válasz -
tási iro da ve ze tõ je ré szé re [a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 99/E.  § (4) be -
kez dés].
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(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI) 
2009. már ci us 1. nap já ig le vél ben tá jé koz tat ja az Eu ró pai
Unió más tag ál la ma i nak ma gyar or szá gi la kó hellyel ren -
del ke zõ ál lam pol gá ra it (a továb biak ban: uni ós pol gár)
 választójoguk gya kor lá sá nak fel té te le i rõl és mód já ról,
egy út tal – az uni ós pol gá rok nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
pol gá rok ki vé te lé vel – meg kül di ré szük re a név jegy zék be
vé tel hez szük sé ges nyom tat ványt [Ve. 99/D.  § (1) be -
kezdés].

(3) Az az uni ós pol gár, aki az uni ós pol gá rok nyil ván tar -
tá sá ban nem sze re pel, 2009. áp ri lis 30. nap já ig kér he ti
a  lakóhelye sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl
a név jegy zék be vé te lét. A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je
az uni ós pol gárt – ké re lem alap ján – 2009. má jus 4-ig fel -
ve szi a név jegy zék be, ha a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ
nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel. A he -
lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je 2009. má jus 10-ig to váb bít ja
a KEKKH ré szé re a név jegy zék be vett uni ós pol gá rok ada -
ta it [Ve. 99/D.  § (2), (3) és (5) be kez dés].

(4) Az OVI 2009. má jus 20-ig ér te sí ti az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i nak az eu ró pai par la men ti vá lasz tás so rán ezen
ada tok fo ga dá sá ra ille té kes köz pon ti szer ve it az uni ós pol -
gá rok nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ál lam pol gá ra ik ról
[Ve. 99/F.  §].

2.  §

(1) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõt az
aján ló szel vén nyel együtt 2009. áp ri lis 6. és 10. kö zött kell
meg kül de ni a vá lasz tó pol gá rok nak [Ve. 14.  § (1) be kez -
dés].

(2) A név jegy zé ket 2009. áp ri lis 8-tól áp ri lis 15-ig kell
köz szem lé re ten ni [Ve. 14.  § (1) be kez dés].

(3) A név jegy zék bõl  való ki ha gyás vagy a név jegy zék -
be  való fel vé tel  miatt 2009. áp ri lis 8-tól áp ri lis 15-én
16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni [Ve. 20/E.  § (1) be -
kez dés].

(4) A kül kép vi se le ti név jegy zék be  való fel vé te lét
a  választópolgár sze mé lye sen vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ meg -
ha tal ma zott út ján a lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá -
si iro da ve ze tõ jé tõl 2009. má jus 22-ig kér he ti. A külkép -
viseleti név jegy zék be  való fel vé tel aján lott le vél ben úgy
kér he tõ, hogy az leg ké sõbb 2009. má jus 22-ig meg ér kez -
zen a he lyi vá lasz tá si iro dá ba [Ve. 20/A.  § (1) be kez dés].

(5) A kül kép vi se le ti név jegy zék be fel vett vá lasz tó pol -
gár 2009. má jus 22-ig mó do sít hat ja an nak a kül kép vi se let -
nek a meg je lö lé sét, ahol a vá lasz tó jo gát gya ko rol ni kí ván -
ja, ille tõ leg kér he ti tör lé sét a kül kép vi se le ti név jegy zék bõl 
és vissza vé te lét a lak cí me sze rin ti név jegy zék be [Ve.
20/A.  § (3) be kez dés].

(6) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a kül kép vi se le ti
név jegy zék ada ta it 2009. má jus 30-ig kül di meg az Or szá -
gos Vá lasz tá si Iro dá nak [Ve. 20/D.  § (1) be kez dés].

(7) Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
2009. jú ni us 5-én 16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe dig úgy
le het kér ni, hogy az 2009. jú ni us 2-ig meg ér kez zen az ille -
té kes he lyi vá lasz tá si iro dá hoz. Iga zo lást leg ké sõbb 2009.
jú ni us 5-én 16.00 órá ig le het ki ad ni [Ve. 89.  § (2) be kez -
dés].

(8) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je 2009. jú ni us 4-én
16.00 órá ig – a ki adott iga zo lás be vo ná sá val egy ide jû leg –
ké rel mé re egy al ka lom mal vissza ve szi a név jegy zék be azt, 
akit iga zo lás ki adá sa  miatt on nan tö rölt [Ve. 89.  § (6) be -
kez dés].

(9) A mó do sí tott név jegy zék 2009. jú ni us 5-én 16.00
órá ig te kint he tõ meg a pol gár mes te ri hi va tal ban [Ve. 15.  §
(3) be kez dés].

3.  §

Azon sza va zó kö rök ki je lö lé sé rõl  szóló dön tést, ahol
azok a vá lasz tó pol gá rok sza vaz hat nak, akik nek lak cí me
a lak cím be je len tés re vo nat ko zó jog sza bály ér tel mé ben
csak az adott te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal maz za, ille tõ leg 
akik iga zo lás sal ren del kez nek, 2009. már ci us 31-ig az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság in ter ne tes hon lap ján és
a hely ben szo ká sos mó don köz zé kell ten ni [Ve. 10.  §
(2) be kez dés].

4.  §

(1) A lis tát ál lí tó pár tok a vá lasz tá si bi zott sá gok meg -
bízott tag ja it leg ké sõbb 2009. má jus 29-én 16.00 órá ig
 jelenthetik be a vá lasz tá si bi zott ság el nö ké nél, a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság ese tén a he lyi vá lasz tá si iro da vezetõ -
jénél [Ve. 25.  § (2) be kez dés].

(2) A lis tát ál lí tó pár tok a kül kép vi se le ti meg fi gye lõt
leg ké sõbb 2009. má jus 29-én 16.00 órá ig je lent he tik be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (a továb biak ban: OVB)
[Ve. 7/A.  § (3) be kez dés].

5.  §

(1) A KEKKH a név jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá -
rok csa lá di és utó ne vét, va la mint lak cí mét a je löl tek nek,
je lö lõ szer ve ze tek nek ké ré sük re, díj fi ze tés el le né ben, azo -
nos fel té te lek mel lett 2009. má jus 18-át köve tõen adja át
[Ve. 45.  § (1) be kez dés].
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(2) A köz szem lé re tett név jegy zék má so la tát a he lyi
 választási iro da ve ze tõ je a je lölt, je lö lõ szer ve zet ál tal írás -
ban be je len tett igény alap ján díj fi ze tés el le né ben, azo nos
fel té te lek mel lett 2009. má jus 18-át köve tõen adja át
a  jelölt, je lö lõ szer ve zet szá má ra [Ve. 45.  § (2) be kez dés].

(3) Az or szá gos köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók 2009.
má jus 20-tól 2009. jú ni us 4-ig, to váb bá 2009. jú ni us 5-én
– a Ve. 99/A.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint – in gye ne sen
köz zét eszik a lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve ze tek ál tal ké szí tett
po li ti kai hir de té se ket [Ve. 93.  § és 99/A.  §].

(4) A vá lasz tá si kam pány 2009. jú ni us 5-én 24.00 órá ig
tart [Ve. 40.  § (1) be kez dés].

(5) Vá lasz tá si kam pányt foly tat ni 2009. jú ni us 6-án
0.00 órá tól jú ni us 7-én 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  § (2) be -
kez dés].

(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rint tel je sí tett adat szol gál -
ta tás ada ta it leg ké sõbb 2009. jú ni us 7-én 16.00 órá ig kell
meg sem mi sí te ni. Az er rõl ké szült jegy zõ köny vet leg ké -
sõbb 2009. jú ni us 10-én 16.00 órá ig át kell adni az adat -
szol gál ta tó nak [Ve. 45.  § (3) be kez dés].

(7) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték, 2009. jú li us 7-ig kö te les el tá vo lí ta ni [Ve.
42.  § (6) be kez dés].

6.  §

(1) A lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg ké sõbb
2009. má jus 8-án 16.00 órá ig az aján ló szel vé nyek át adá sá -
val kell be je len te ni az OVB-nél [Ve. 99/L.  § (2) be kez dés].

(2) A be nem nyúj tott aján ló szel vé nye ket 2009. má jus
11-én 16.00 órá ig meg kell sem mi sí te ni. Az er rõl ké szült
jegy zõ köny vet 2009. má jus 14-én 16.00 órá ig kell át ad ni
a vá lasz tá si bi zott ság nak [Ve. 60.  §].

(3) Ha a vá lasz tó pol gárt több lis tán is je lölt nek aján lot -
ták, ak kor leg ké sõbb 2009. má jus 19-ig nyi lat koz nia kell
ar ról, me lyik je lö lést fo gad ja el [Ve. 57.  §].

(4) Az aján ló szel vé nye ket, va la mint a je lö lés ér vé nyes -
sé gé nek meg ál la pí tá sa cél já ból ve ze tett tech ni kai nyil ván -
tar tást az OVI 2009. jú ni us 7-én meg sem mi sí ti [Ve. 59.  §
(3) be kez dés].

7.  §

(1) A kül kép vi se le te ken 2009. jú ni us 7-én, he lyi idõ
sze rint 6.00 és 19.00 óra kö zött le het sza vaz ni. Azo kon

a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló dás a kö zép-eu ró pai
idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi idõ sze rin ti 6.00 óra
és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19.00 óra kö zött le het sza -
vaz ni [Ve. 71/A.  § (5) be kez dés].

(2) Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül kép vi se le te -
ken 2009. jú ni us 6-án, he lyi idõ sze rint 6.00 és 19.00 óra
kö zött le het sza vaz ni [Ve. 71/A.  § (5) be kez dés].

8.  §

(1) A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek egy pél dá nya a he lyi
vá lasz tá si iro dá ban 2009. jú ni us 10-én 16.00 órá ig meg te -
kint he tõ [Ve. 75.  § (2) be kez dés].

(2) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak 2009. jú ni us 11-én 24.00 órá ig kell be ér kez nie az
OVI-hoz [Ve. 71/C.  § (2) be kez dés].

(3) Az OVB a vá lasz tás ered mé nyét a sza va zat szám lá ló
bi zott sá gok ál tal ki ál lí tott jegy zõ köny vek és a kül kép vi se -
le ti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv alap ján,
leg ké sõbb 2009. jú ni us 13-án ál la pít ja meg [Ve. 99/O.  §
(2) be kez dés].

(4) Ha az urna nem a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben,
vagy nem a Ve. 71/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don le zárt ál la pot ban ér ke zik meg az OVI-hoz, ak kor
azt 2009. szep tem ber 5. után fel bon tat la nul meg kell sem -
mi sí te ni [Ve. 71/C.  § (3) be kez dés].

(5) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2009.
szep tem ber 5-ig kell meg õriz ni. 2009. szep tem ber 5. után
a vá lasz tá si ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel – meg
kell sem mi sí te ni [Ve. 75.  § (3) be kez dés].

(6) A jegy zõ köny vek elsõ pél dá nyát 2009. szeptem -
ber 5. után át kell adni a Ma gyar Or szá gos Le vél tár nak
[Ve. 75.  § (4) be kez dés].

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

43/2009. (III. 26.) KE
határozat

az Európai Parlament tagjai választásának kitûzésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt ha tás kö röm ben – te kin tet tel a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény 99/B. §-ára is – az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sát 2009. jú ni us 7-ére (va sár nap ra) 
 tûzöm ki.

Bu da pest, 2009. már ci us 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: III-1/01373/2009.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
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