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2013. évi XXXVI. törvény  

a választási eljárásról 

 

XVI. FEJEZET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 

VÁLASZTÁSA 

 

331. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I-XII. 

Fejezetét, a 245. §, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 256. § (2) 

bekezdése, a 257. § (3) bekezdése, a 259-264. §, a 269. §, a 270. §, a 271. § (2) 

bekezdése, a 272. §, a 273. §, a 284. §, a 285. §, a 297. §, valamint a 298. § 

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Ha az Európai Parlament tagjainak választására és az országgyűlési 

képviselők általános választására ugyanazon napon kerül sor, a 247. § (2) 

bekezdés, a 257. § (2) bekezdés, a 271. § (1) bekezdés, a 282. §, a 286. §, a 287. 

§ és a 292. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjainak választására is 

alkalmazni kell. Ebben az esetben a 342. § és a 343. § (2) bekezdés 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

  

157. A választás kitűzése 

  

332. § (1) 

(2) A választást az Európai Unió által meghatározott időszakon belüli 

vasárnapra kell kitűzni. Ha az Európai Unió által meghatározott időszakon belüli 

vasárnap a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, húsvét- vagy 

pünkösdvasárnapra esik, az Európai Parlament tagjainak választását az Európai 

Unió által meghatározott időszakon belüli másik napra kell kitűzni. 
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158. A választási szervek 

  

333. § 

  

159. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele 

iránti kérelem 

  

334. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb a 

szavazást megelőző tizenhatodik napon kérheti, hogy központi névjegyzékbe 

vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek 

a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell 

a) a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon 

gyakorolja, 

b) ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a 

megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban 

legutóbb felvették. 

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak 

választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára 

legkésőbb a szavazást megelőző tizedik napon kérheti, hogy központi 

névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. 

  

160. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele 

  

335. § A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik 

napig értesíti az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás 

során ezen adatok fogadására illetékes központi szerveit azokról az 

állampolgáraikról, akik a szavazóköri névjegyzékében szerepelnek. Az értesítés 

a választópolgár következő adatait tartalmazza: 
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a) név, 

b) nem, 

c) születési hely és idő, 

d) állampolgárság, 

e) az a település vagy választókerület, amelynek névjegyzékében az érintett az 

állampolgársága szerinti államban utoljára szerepelt. 

  

161. A választójogukat más uniós tagállamban gyakorló választópolgárok 

törlése 

  

336. § Az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió más 

tagállamában névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés 

alapján az érintett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda törli a 

szavazóköri névjegyzékből. 

  

162. Adatszolgáltatás a választójoggal nem rendelkező polgárok 

nyilvántartásából 

  

337. § A Nemzeti Választási Iroda az Európai Unió tagállamának az európai 

parlamenti választás során az adatkezelésre jogosult, illetékes szerve kérésére 

három napon belül adatot szolgáltat a választójoggal nem rendelkező polgárok 

nyilvántartásából az európai parlamenti választáson az érintett tagállamban 

névjegyzékbe vételét kérő vagy jelöltként induló magyar állampolgár 

választójogáról. 

  

163. A lista bejelentése 

  

338. § (1) A listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell 

bejelenteni. 
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(2) A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. 

(3) A lista ajánlására a 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § 

rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

(4) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése 

szerinti adatokat és nyilatkozatokat. 

339. § (1) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő 

bejelentéséhez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát, amely tartalmazza 

a) állampolgárságát, lakcímét, születési helyét és idejét, legutóbbi lakóhelyének 

címét az állampolgársága szerinti államban, 

b) hogy az Európai Parlament tagjainak választásán csak Magyarországon indul 

jelöltként, 

c) azon település vagy választókerület megjelölését, amelynek névjegyzékében 

az érintett az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb szerepelt, 

d) hogy az állampolgársága szerinti tagállamban nem áll olyan rendelkezés 

hatálya alatt, amely szerint nem választható. 

(2) Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő 

bejelentésekor a Nemzeti Választási Iroda a jelölt állampolgársága szerinti 

tagállam illetékes hatóságát értesíti az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatról, és 

kéri annak igazolását, hogy a jelölt az állampolgársága szerinti tagállamban nem 

áll olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható. 

(3) A Nemzeti Választási Iroda a 2. melléklet a) és c) pontja szerinti adatok 

megküldésével - a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedését követő három 

napon belül - tájékoztatja az Európai Unió tagállamainak illetékes szerveit 

azokról az állampolgáraikról, akiket a Nemzeti Választási Bizottság jelöltként 

nyilvántartásba vett. 

340. § A Nemzeti Választási Bizottság elutasítja annak a jelöltnek a 

nyilvántartásba vételét, illetve törli a jelöltek közül azt, 

a) akit az Európai Unió más tagállamában jelöltként nyilvántartásba vettek, 
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b) aki a 339. § (2) bekezdés szerinti megkeresésre a jelölt állampolgársága 

szerinti tagállam illetékes hatóságától kapott válasz szerint nem rendelkezik 

választójoggal. 

  

164. Szavazás 

  

341. § Ha a külképviseletről érkezett urnában lezáratlan boríték van, az le nem 

adott szavazatnak számít, és külön kell csomagolni. 

  

165. A szavazatszámlálás 

  

342. § A külképviseleten leadott szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság 

felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A számlálást nem 

lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően. 

  

166. A választás eredményének megállapítása 

  

343. § (1) A szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy 

példányát a helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához továbbítja. 

(2) A Nemzeti Választási Bizottság 

a) a szavazóköri jegyzőkönyvek, 

b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és 

c) 

alapján megállapítja a választás eredményét. 

344. § A választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat, 

valamint a választási eredményt csak azt követően lehet közzétenni, hogy a 

szavazás az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött. 

167. A jogorvoslat 

345. § 


