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2004. évi …. törvény 
 

egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról 
 

1. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„1. § (1) A választópolgár a választójogát szabad elhatározása alapján 
gyakorolja. 

(2) A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a 
választás kitűzését megelőző napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett 
tartózkodási helyén választhat. 

(3) A választópolgár bármely választókerületben választható.” 

2. § Az Övjt. a következő 64. §-sal egészül ki: 

„64. § Ez a törvény, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénnyel 
együtt, a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai 
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt 
Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. 
törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő irányelvével 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 1994. december 19-i 
94/80/EK irányelve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági 
választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról.” 

3. § A Ve. 99/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„99/A. § Az I-X. fejezet, valamint a 89. § és a 93. § rendelkezéseit az Európai 

Parlament tagjainak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy az országos közszolgálati 
műsorszolgáltatóknak a listát állító jelölő szervezetek politikai hirdetéseit 
legalább háromszor kell ingyenesen közölniük.” 

4. § A Ve. a következő 107/A. §-sal egészül ki: 

„107/A. § Az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő 
bejelentéséhez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy az állampolgársága 
szerinti államban nem áll olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági 
rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem választható.” 
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5. § A Ve. 171. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 
jelenlegi szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik: 

„(2) E törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvénnyel együtt a Magyar Köztársaság és 
az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, 
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a 
Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai 
Közösségek következő irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a 
Tanács 1994. december 19-i 94/80/EK irányelve az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív 
választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról.” 

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E törvény 1. §-ának és 4. §-ának rendelkezéseit a Magyar Köztársaságnak az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény 
hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni. 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi 
LXIV. törvény 2. és 3. §-a. 
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