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A SZAVAZÁS MÓDJÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A Cseh Köztársaság Parlamentje szenátusának megválasztása  

péntek 2020. október 2-án 14.00 órától 22.00 óráig 
és szombat 2020. október 3-án 8.00 órától 14.00 óráig  
(esetleg második forduló 2020. október 9-én és 10-én)  

 

Szavazópolgár  

 a Cseh Köztársaság állampolgára,  

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

• a második fordulóban a Cseh Köztársaság minden olyan állampolgára is, aki legkésőbb 2020. 
október 10-én betölti a 18. életévét.  

A szavazásra csak a Cseh Köztársaság területén, 27 szenátusi választókerületben kerül sor, amelyekben a 
Szenátus választásait hirdetik ki. A szenátusi választások keretén belül a választópolgár kizárólag abban a 
választókörzetben adhatja le szavazatát, amelyben állandó lakcímmel rendelkezik. Kivételt képeznek azok 
a szavazók, akik szavazási igazolvánnyal szavaznak (lásd alább). 

 

Szavazólapok 

A szenátusi választások szavazólapjai minden jelölt esetében önállóan kerülnek kinyomtatásra. 

Minden szavazólapon a jelölt száma szerepel. Az átadott szavazólapok alkotta számsornak nem kell teljesnek 
lennie, amennyiben valamelyik jelölt jelentkezési lapja nem került nyilvántartásba vételre.  

A Szenátusba történő választások a régiók képviseletébe történő választásokkal együtt kerülnek 
megrendezésre. A hivatalos borítékokat és szavazólapokat az egyes választások szerint a színeik 
különböztetik meg. A régiók képviseletébe történő választások szavazólapjai és hivatalos borítékja szürke, 
és a szenátus választásának a szavazólapjai és hivatalos borítékja sárga.  

A szavazóhelyiségben közzétételre kerülnek a jelölti státuszról való esetleges lemondásról, vagy a jelölt 
visszahívásáról 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 a Cseh Köztársaságbeli 
állampolgárságát 

 érvényes személyigazolványával, 

 érvényes útlevelével, Cseh Köztársaságbeli diplomata vagy szolgálati útlevelével, vagy utazási 
igazolványával, 

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 borítékokat kap. Kérésre a bizottság egy szavazólap-készletet is átad a részére.  

Minden választópolgár személyesen adja le szavazatát, képviseletre nincs mód.  

A választópolgárnak a hivatalos borítékkal és a szavazólapokkal el kell vonulnia a szavazólapok elrendezésére 
kijelölt elkülönített részbe. Különben a szavazást nem teszik számára lehetővé. A választópolgár a hivatalos 
borítékba helyezi az általa kiválasztott jelölt szavazólapját. A szavazólap semmilyen módon nem módosítandó. 



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 ugyancsak mindazon szavazólapok is, amelyek nem az előírt nyomtatványon 
szerepelnek, továbbá az elszakadt szavazólapok, valamint a hivatalos borítékba be nem helyezett szavazólapok.  

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

 A szavazólapot testi hiba vagy olvasás-írástudatlanság miatt saját maga kiválasztani, vagy elrendezni képtelen 
választópolgárral együtt a szavazólapok elrendezésére szolgáló elkülönített részben más választópolgár is 
tartózkodhat, azonban nem lehet a körzeti választási bizottság tagja, és a szavazólapot az érintett személy helyett 
kiválaszthatja 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 szenátus 
választókerülete keretén belül, ahol a választópolgár állandó lakhely bejelentéssel rendelkezik. Mindez nem 
vonatkozik azon szavazókra, akinek a választási igazolványát a Cseh Köztársaság külképviselete vagy konzuli 
hivatala adta ki a szóban forgó hivatalnál történő bejegyzés alapján. Ez a választópolgár a 27 szenátusi 
választókerület bármelyikében szavazhat, amelyekben a választás zajlik.  

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 körzetének határain belülre küldheti ki tagjait a hordozható választási urnával.  

 

A szenátusi választások második fordulója 

Amennyiben az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi meg az összes leadott szavazat felénél nagyobb 
többségét, második forduló megrendezésére kerül sor. A második fordulóban csak az első forduló két 
legsikeresebb jelöltje áll. 

A második fordulóra 2020. október 9-én, pénteken 14.00 órától 22.00 óráig és 2020. október 10-én 
szombaton, 8.00 órától 14.00 óráig kerül sor.  

  

Abban az esetben, ha a második forduló előtt a jelölt lemond a jelöléséről, elveszíti a választhatóságára 
vonatkozó jogát, vagy elhalálozik, a választás második fordulójában az első fordulóban harmadik helyet elért 
jelölt lép tovább; ilyen esetben a második forduló megtartására 2020. október 16-án, pénteken 14.00 órától 22.00 
óráig és 2020. október 17-én szombaton, 8.00 órától 14.00 óráig kerül sor. 

A második forduló (szürke színű) szavazólapjait a választópolgár már nem előre, hanem közvetlenül a 
választóhelyiségben és a választás napjain kapja meg. Itt a választópolgár kap egy hivatalos (szürke színű) 
borítékot is. 

 

 

 

 


