
A belügyminiszter 
8/2004. (III. 18.) BM rendelete 

a 2004. június 13. napjára kitőzött Európai Parlament tagjai választása 
eljárási határidıinek és határnapjainak megállapításáról 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) 

bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztársasági elnök által 2004. 

június 13. napjára kitőzött Európai Parlament tagjainak választása naptár szerinti határidıit és 

határnapjait a következık szerint határozom meg: 

A választójogosultság nyilvántartása 

1. § 

(1) A névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt az ajánlószelvénnyel együtt 2004. április 

13. és április 16. között kell megküldeni a választópolgároknak. [Ve. 14. § (1) bek.] 

(2) A névjegyzéket 2004. április 14-tıl április 21-ig közszemlére kell tenni. [Ve. 14. § (1) 

bek.] 

(3) A névjegyzékbıl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2004. április 14-

tıl április 21-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. [Ve. 82. § (1) bek.] 

(4) A helyi választási iroda vezetıje az Európai Unió más tagállamának állampolgárát - 

kérelem alapján - 2004. május 4-ig felveszi a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem 

rendelkezı nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel. [Ve. 99/D. § (3) bek.] 

(5) A helyi választási iroda vezetıje 2004. május 10-ig továbbítja a BM Központi Hivatal 

részére az Európai Unió más tagállamai névjegyzékbe vett állampolgárainak adatait. [Ve. 

99/D. § (5) bek.] 

(6) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen vagy teljes 

bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezı meghatalmazott útján 

kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl 2004. május 14-ig. A 

külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben is kérhetı úgy, hogy az legkésıbb 

2004. május 14-ig megérkezzen a helyi választási irodába. [Ve. 99/I. § (1) bek.] 

(7) A helyi választási iroda vezetıje a külképviseleti névjegyzék adatait 2004. május 23-ig 

megküldi az Országos Választási Irodának. [Ve. 99/J. § (3) bek.] 

(8) A külképviseleten mőködı szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai 2004. május 

29-én 16.00 óráig pótlólag kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe a helyi 

választási iroda vezetıjétıl. [Ve. 99/K. § (9) bek.] 

(9) A helyi választási iroda vezetıje a külképviseleten mőködı szavazatszámláló bizottságok 

pótlólag külképviseleti névjegyzékbe vett tagjairól és póttagjairól 2004. június 4-ig értesíti az 

Országos Választási Irodát. [Ve. 99/J. § (4) bek.] 



(10) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2004. június 11-én 16.00 óráig, 

ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2004. június 8-ig megérkezzen a választási 

irodához. Igazolást legkésıbb 2004. június 11-én 16.00 óráig lehet kiadni. [Ve. 89. § (4) bek.] 

(11) A módosított névjegyzék 2004. június 11-én 16.00 óráig tekinthetı meg a polgármesteri 

hivatalban. [Ve. 15. § (3) bek.] 

(12) A BM Központi Hivatal az Eptv. 48. §-sa szerinti átvett adatok nyilvántartását 2004. 

június 14-én megszünteti és az adatokat törli. [Eptv. 48. § (6) bek.] 

A választási szervek létrehozása 

2. § 

(1) Az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottságok és a több szavazókörrel 

rendelkezı települések helyi választási bizottságainak a 2002. évi országgyőlési, illetıleg 

önkormányzati választásokra megválasztott tagjai és póttagjai az Országos Választási 

Bizottságnál 2004. május 14-én 16.00 óráig írásban jelentkezhetnek a külképviseleteken 

mőködı szavazatszámláló bizottsági tag, illetıleg póttag tartalékának. [Ve. 99/K. § (5) bek. c) 

pont] 

(2) Az Országos Választási Bizottság a külképviseleteken mőködı szavazatszámláló 

bizottságok tagjaira és póttagjaira 2004. május 19-ig tesz javaslatot az Országgyőlésnek. [Ve. 

99/K. § (5) bek.] 

(3) A külképviseleten mőködı szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait az Országos 

Választási Bizottság elnökénél 2004. május 21-én 16.00 órág kell bejelenteni. [Ve. 99/K. § (7) 

bek.] 

(4) A külképviseleten mőködı szavazatszámláló bizottságok három tagját és a póttagokat az 

Országgyőlés 2004. május 24-ig választja meg. [Ve. 99/K. § (6) bek.] 

(5) A választási bizottságok megbízott tagjait a listát állító jelölı szervezet legkésıbb 2004. 

május 28-án 16.00 óráig jelentheti be. [Ve. 25. § (2) bek.] 

Ajánlás 

3. § 

(1) A listát és az azon szereplı jelölteket legkésıbb 2004. május 14-én 16.00 óráig az 

ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnál. [Ve. 99/L. § 

(2) bek.] 

(2) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2004. május 17-én 16.00 óráig meg kell 

semmisíteni. Az errıl készült jegyzıkönyvet 2004. május 20-án 16.00 óráig kell átadni a 

választási bizottságnak. [Ve. 60. §] 

(3) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 

2004. június 13-án megsemmisíti. [Ve. 59. § (3) bek.] 



A választási kampány 

4. § 

(1) A választási kampány 2004. június 11-én 24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bek.]. 

(2) Kampányt folytatni 2004. június 12-én 0.00 órától június 13-án 19.00 óráig tilos. [Ve. 40. 

§ (2) bek.] 

(3) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2004. június 5-tıl június 13-

án 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 8. § (1) bek.] 

(4) A BM Központi Hivatal a névjegyzékben szereplı választópolgárok családi és utónevét, 

valamint lakcímét a jelölteknek, jelölı szervezeteknek kérésükre 2004. május 25-tıl adja át. 

[Ve. 45. § (1) bek.] 

(5) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetıje a jelölt, jelölı 

szervezet kérésére 2004. május 25-tıl adja át. [Ve. 45. § (2) bek.] 

(6) Az (4) és (5) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésıbb 2004. június 

13-án 16.00 óráig kell megsemmisíteni. Az errıl készült jegyzıkönyvet legkésıbb 2004. 

június 16-án 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak. [Ve. 45. § (3) bek.] 

(7) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2004. július 13-ig köteles 

eltávolítani. [Ve. 42. § (6) bek.] 

Szavazás 

5. § 

(1) Szavazni a Magyar Köztársaság területén 2004. június 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

[Ve. 61. § (1) bek.] 

(2) A külképviseleten a magyarországi szavazás napján, helyi idı szerint 6 és 19 óra között 

lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idıeltolódás a közép-európai idıhöz 

képest -1 óra (greenwichi idızóna), a helyi idı szerinti 6 óra és a közép-európai idı szerinti 

19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a 

magyarországi szavazást megelızı napon, helyi idı szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. 

[Ve. 99/N. § (3) bek.] 

A szavazatok összesítése 

6. § 

(1) A szavazóköri jegyzıkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2004. június 

16-án 16.00 óráig megtekinthetı [Ve. 75. § (2) bek.]. 

(2) A külképviseleti szavazás eredményérıl kiállított jegyzıkönyv egy példánya a 

külképviseleten 2004. június 16-án 16.00 óráig megtekinthetı. Ezt követıen a jegyzıkönyvet 

az Országos Választási Irodához kell továbbítani. [Ve. 99/O. § (5) bek.] 



(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2004. szeptember 11-ig kell megırizni. 

2004. szeptember 11. után a választási iratokat – a jegyzıkönyvek kivételével – meg kell 

semmisíteni. [Ve. 75. § (3) bek.] 

(4) A jegyzıkönyveket 2004. szeptember 11. után kell átadni az illetékes levéltáraknak. [Ve. 

75. § (4) bek.] 

7. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Dr. Lamperth Mónika 

 


