
maďarština 

 

A SZAVAZÁS MÓDJÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A Cseh Köztársaság régióinak képviselői választása  
péntek 2020. október 2-án 14.00 órától 22.00 óráig 

és szombat 2020. október 3-án 8.00 órától 14.00 óráig  
 

Szavazópolgár  

 a Cseh Köztársaság állampolgára,  

 aki legkésőbb 2020. október 3-án betölti 18 éves korát;  

 és állandó lakóhellyel rendelkezik a településen, amely a régió területéhez tartozik. 

A szavazás csak a Cseh Köztársaság területén zajlik, 13 régióban (ez a választás a fővárosban, Prágában 
nem történik). A választópolgár csak abban a választókörzetben szavazhat, amelyben állandó tartózkodási 
bejelentéssel rendelkezik, és amelyben a választópolgárok állandó listáján nyilvántartásba vették, kivéve a 
választási igazolvánnyal szavazó választópolgárokat (lásd alább).  

 

Szavazólapok 

A regionális képviseletek választási szavazólapjait mindegyik politikai pártra, politikai mozgalomra vagy 
koalícióra külön nyomtatják ki. 

Minden szavazólapon a jelölt sorsolással eldöntött száma szerepel. A szavazólapoknak nem kell teljes számsort 
alkotniuk, mivel néhány jelölt politikai párt, politikai mozgalom és koalíció nem minden régióban működik, 
vagy amennyiben a jelölt szervezet jelöltlistáját még nem regisztrálták.  

A jelöltek politikai pártokban és politikai mozgalmakban való tagságának adatát rövidítés jelzi a szavazólapon; a 
rövidítések listáját a Belügyminisztérium honlapján teszik közzé www.mvcr.cz az Információs szolgáltatás 
szekcióban: -> Választás -> Választás a régiók képviseletére (francia bekezdés A politikai pártok és politikai 
mozgalmak rövidítéseinek listája). 

A régiók képviseletébe történő választás a Cseh Köztársaság Parlamentje Szenátusába történő 
választásokkal együtt kerülnek megrendezésre. Az egyes választásokhoz készült szavazólapokat a színeik 
különböztetik meg. A régiók képviseletébe történő választások szavazólapjainak és hivatalos borítékjának 
színe szürke, a Szenátusba történő választások szavazólapjainak és hivatalos borítékjának színe sárga.  

A szavazóhelyiségben közzétételre kerülnek a jelölti státuszról való esetleges lemondásról, vagy a jelölt 
visszavonásáról szóló információk. A választási eredmények megállapítása során az ilyen jelöltre leadott 
szavazatokat figyelmen kívül hagyják. 

 

A szavazás lefolytatása 

A választópolgárnak a szavazóhelyiségben igazolnia kell a személyazonosságát és Cseh Köztársaságbeli 
állampolgárságát, 

 érvényes személyigazolványával, 

 vagy a Cseh Köztársaság érvényes útlevelével. 

Abban az esetben, ha a választópolgár az előírt dokumentumokkal nem igazolja a Cseh Köztársaságbeli 
állampolgárságát, akkor nem szavazhat. 

 

A választópolgár a kerületi választási bizottságtól egy darab, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott üres 
hivatalos borítékot kap. Kérésre a bizottság egy szavazólap-készletet is átad a részére.  

Minden választópolgár személyesen adja le szavazatát, képviseletre nincs mód.  

http://www.mvcr.cz/


A választópolgár a hivatalos borítékkal és a szavazólapokkal belép a szavazólapok elrendezésére kijelölt 
elkülönített részbe. Különben a szavazást nem teszik számára lehetővé. A választópolgár a hivatalos borítékba az 
arra a politikai pártra, politikai mozgalomra vagy koalícióra vonatkozó egy darab szavazólapot helyezi be, 
amelyre való szavazását elhatározta. Az üres hivatalos borítékba beillesztett szavazólapon sorszám 
bekarikázásával jelezheti, hogy melyiket részesíti előnyben (előnyben részesítő szavazatot adva), legfeljebb négy 
jelöltre vonatkozóan. 

A választópolgárnak ügyelnie kell arra, hogy csak egy szavazólapot helyezzen be a hivatalos borítékba, 
különben a választópolgár szavazata érvénytelen. A választások során a szavazólapokat ugyanolyan színű 
hivatalos borítékba kell helyezni, különben a választópolgár szavazata érvénytelen. 

Érvénytelennek minősülnek továbbá mindazon szavazólapok is, amelyek nem az előírt formanyomtatványon 
szerepelnek, továbbá az elszakadt szavazólapok, valamint a hivatalos borítékba be nem helyezett szavazólapok.  

A választópolgár úgy szavaz, hogy a kiválasztott szavazólapot tartalmazó hivatalos borítékot körzeti választási 
bizottság előtt a választási urnába dobja. 

A szavazólapot testi hiba vagy olvasás-írástudatlanság miatt saját maga kiválasztani, vagy megjelölni képtelen 
választópolgárral együtt a szavazólapok megjelölésére szolgáló elkülönített részben más választópolgár is 
tartózkodhat, azonban nem lehet a körzeti választási bizottság tagja, és a szavazólapot az érintett személy helyett 
kiválaszthatja, megjelölheti valamint a hivatalos borítékba helyezheti, illetve szükség esetén a borítékot is a 
választási urnába dobhatja.  

 

Szavazás választási igazolvánnyal 

A választási igazolvánnyal az "otthoni választókörzeten“ kívül lehet szavazni, de csak ama régióba tartozó 
választókörzet keretén belül, amelynek területén a választópolgár állandó lakhely bejelentéssel rendelkezik.  

Amennyiben a választópolgár választási igazolvánnyal szavaz, köteles az igazolványát a körzeti választási 
bizottságnak leadni.  
 

Szavazatleadás hordozható választási urnába 

A választópolgár indokolt esetekben, elsősorban egészségügyi okokból kifolyólag, azzal a kéréssel fordulhat a 
helyi önkormányzathoz, illetve a választási napokon a körzeti választási bizottsághoz, hogy a választási 
helyiségen kívül hordozható választási urnába is leadhassa a szavazatát. A körzeti választási bizottság kizárólag 
a saját választási kerületének határain belülre küldheti ki tagjait a hordozható választási urnával.  

 

 


