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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az önkormányzati miniszter
16/2009. (III. 26.) ÖM
rendelete
az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7.
napjára kitûzött választása eljárási határidõinek
és határnapjainak megállapításáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-

ján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának
h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) az Európai
Unió más tagállamai névjegyzékbe vett állampolgárainak
nyilvántartásából (a továbbiakban: uniós polgárok nyilvántartása) 2009. március 29-ig adatszolgáltatást teljesít
a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje részére [a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 99/E. § (4) bekezdés].
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(2) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
2009. március 1. napjáig levélben tájékoztatja az Európai
Unió más tagállamainak magyarországi lakóhellyel rendelkezõ állampolgárait (a továbbiakban: uniós polgár)
választójoguk gyakorlásának feltételeirõl és módjáról,
egyúttal – az uniós polgárok nyilvántartásában szereplõ
polgárok kivételével – megküldi részükre a névjegyzékbe
vételhez szükséges nyomtatványt [Ve. 99/D. § (1) bekezdés].
(3) Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április 30. napjáig kérheti
a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl
a névjegyzékbe vételét. A helyi választási iroda vezetõje
az uniós polgárt – kérelem alapján – 2009. május 4-ig felveszi a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem rendelkezõ
nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel. A helyi választási iroda vezetõje 2009. május 10-ig továbbítja
a KEKKH részére a névjegyzékbe vett uniós polgárok adatait [Ve. 99/D. § (2), (3) és (5) bekezdés].
(4) Az OVI 2009. május 20-ig értesíti az Európai Unió
tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen
adatok fogadására illetékes központi szerveit az uniós polgárok nyilvántartásában szereplõ állampolgáraikról
[Ve. 99/F. §].

2. §
(1) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2009. április 6. és 10. között kell
megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(2) A névjegyzéket 2009. április 8-tól április 15-ig kell
közszemlére tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(3) A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól április 15-én
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
(4) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét
a választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl 2009. május 22-ig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben úgy
kérhetõ, hogy az legkésõbb 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába [Ve. 20/A. § (1) bekezdés].
(5) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május 22-ig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illetõleg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl
és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe [Ve.
20/A. § (3) bekezdés].
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(6) A helyi választási iroda vezetõje a külképviseleti
névjegyzék adatait 2009. május 30-ig küldi meg az Országos Választási Irodának [Ve. 20/D. § (1) bekezdés].
(7) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2009. június 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésõbb 2009.
június 5-én 16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 89. § (2) bekezdés].
(8) A helyi választási iroda vezetõje 2009. június 4-én
16.00 óráig – a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg –
kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt,
akit igazolás kiadása miatt onnan törölt [Ve. 89. § (6) bekezdés].
(9) A módosított névjegyzék 2009. június 5-én 16.00
óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. §
(3) bekezdés].

3. §
Azon szavazókörök kijelölésérõl szóló döntést, ahol
azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme
a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében
csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetõleg
akik igazolással rendelkeznek, 2009. március 31-ig az
Országos Választási Bizottság internetes honlapján és
a helyben szokásos módon közzé kell tenni [Ve. 10. §
(2) bekezdés].

4. §
(1) A listát állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait legkésõbb 2009. május 29-én 16.00 óráig
jelenthetik be a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetõjénél [Ve. 25. § (2) bekezdés].
(2) A listát állító pártok a külképviseleti megfigyelõt
legkésõbb 2009. május 29-én 16.00 óráig jelenthetik be az
Országos Választási Bizottságnál (a továbbiakban: OVB)
[Ve. 7/A. § (3) bekezdés].

5. §
(1) A KEKKH a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelölõ szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2009. május 18-át követõen adja át
[Ve. 45. § (1) bekezdés].
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(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi
választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet által írásban bejelentett igény alapján díjfizetés ellenében, azonos
feltételek mellett 2009. május 18-át követõen adja át
a jelölt, jelölõ szervezet számára [Ve. 45. § (2) bekezdés].
(3) Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók 2009.
május 20-tól 2009. június 4-ig, továbbá 2009. június 5-én
– a Ve. 99/A. §-ban meghatározottak szerint – ingyenesen
közzéteszik a listát állító jelölõ szervezetek által készített
politikai hirdetéseket [Ve. 93. § és 99/A. §].
(4) A választási kampány 2009. június 5-én 24.00 óráig
tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(5) Választási kampányt folytatni 2009. június 6-án
0.00 órától június 7-én 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(6) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2009. június 7-én 16.00 óráig kell
megsemmisíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet legkésõbb 2009. június 10-én 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
(7) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2009. július 7-ig köteles eltávolítani [Ve.
42. § (6) bekezdés].

6. §
(1) A listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb
2009. május 8-án 16.00 óráig az ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni az OVB-nél [Ve. 99/L. § (2) bekezdés].
(2) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2009. május
11-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az errõl készült
jegyzõkönyvet 2009. május 14-én 16.00 óráig kell átadni
a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(3) Ha a választópolgárt több listán is jelöltnek ajánlották, akkor legkésõbb 2009. május 19-ig nyilatkoznia kell
arról, melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(4) Az ajánlószelvényeket, valamint a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai nyilvántartást az OVI 2009. június 7-én megsemmisíti [Ve. 59. §
(3) bekezdés].
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a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai
idõhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idõ szerinti 6.00 óra
és a közép-európai idõ szerinti 19.00 óra között lehet szavazni [Ve. 71/A. § (5) bekezdés].
(2) Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2009. június 6-án, helyi idõ szerint 6.00 és 19.00 óra
között lehet szavazni [Ve. 71/A. § (5) bekezdés].

8. §
(1) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya a helyi
választási irodában 2009. június 10-én 16.00 óráig megtekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(2) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának 2009. június 11-én 24.00 óráig kell beérkeznie az
OVI-hoz [Ve. 71/C. § (2) bekezdés].
(3) Az OVB a választás eredményét a szavazatszámláló
bizottságok által kiállított jegyzõkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményérõl kiállított jegyzõkönyv alapján,
legkésõbb 2009. június 13-án állapítja meg [Ve. 99/O. §
(2) bekezdés].
(4) Ha az urna nem a (2) bekezdés szerinti határidõben,
vagy nem a Ve. 71/C. § (1) bekezdésében meghatározott
módon lezárt állapotban érkezik meg az OVI-hoz, akkor
azt 2009. szeptember 5. után felbontatlanul meg kell semmisíteni [Ve. 71/C. § (3) bekezdés].
(5) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2009.
szeptember 5-ig kell megõrizni. 2009. szeptember 5. után
a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg
kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(6) A jegyzõkönyvek elsõ példányát 2009. szeptember 5. után át kell adni a Magyar Országos Levéltárnak
[Ve. 75. § (4) bekezdés].

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2009. december 31-én hatályát veszti.

7. §
(1) A külképviseleteken 2009. június 7-én, helyi idõ
szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
43/2009. (III. 26.) KE
határozat
az Európai Parlament tagjai választásának kitûzésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörömben – tekintettel a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 99/B. §-ára is – az Európai Parlament tagjainak választását 2009. június 7-ére (vasárnapra)
tûzöm ki.
Budapest, 2009. március 26.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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