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1. A VÁLASZTÁSOKAT LEFOLYTATÓ SZERV HATÁSKÖRE ÉS 
ÖSSZETÉTELE  

1.1. VÁLASZTÁSOK A NEMZETGYŰLÉS NÉPKÉPVISELŐINEK 
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS VÁLASZTÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁRA  

 A népképviselők megválasztásáról szóló törvény és a köztársasági 
elnök megválasztásáról szóló törvény a népképviselők megválasztását, 
illetve a köztársasági elnök megválasztását (a továbbiakban: köztársasági 
választások) lebonyolító szervekként a következőket határozta meg: 

1. Köztársasági Választási Bizottság (KVB-RIK)  

2. Helyi választási bizottságok 

3. Szavazatszedő bizottságok 

KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 A KVB-RIK a törvénnyel összhangban illetékes gondoskodni  a 
választások törvényes lebonyolításáról. 

 A KVB-RIK   állandó és bővített összetétellel rendelkezik.  

 A KVB-RIK   állandó összetétele, amely lebonyolítja a 2022. április 
3-ra kiírt köztársasági választásokat, a választási törvényekkel összhangban 
még hat taggal  és hat helyettes taggal bővült, akiket a Nemzetgyűlés elnöke 
javasolt,  úgyhogy a KVB-RIK   állandó összetételét jelenleg az elnök, az 
elnökhelyettes, 22 tag és 22 helyettes tag, a KVB-RIK   titkára és helyettes 
titkára, valamint a statisztikai ügyekre megbízott két részvevő képezi.  

 A 2022. április 3-án megtartandó köztársasági választások 
folyamán a KVB-RIK  bővített összetételben dolgozik, amelyet a törvénnyel 
összhangban az állandó összetétel és azok a tagok és helyettes tagok 
képeznek, akiket a népképviselő jelöltek kihirdetett választási listáinak 
előterjesztői és a kihirdetett köztársasági elnök jelöltek előterjesztőinek 
javaslatára neveztek ki.    

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

 A helyi választási bizottságok A népképviselők megválasztásáról 
szóló törvény értelmében: 

 községi választási bizottságok 
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 városi választási bizottságok  

 Belgrád Város városi községeinek választási bizottságai 

 A helyi választási bizottságok azokat a teendőket végzik, 
amelyeket az előző választásokon főként azon munkatestületek végeztek, 
amelyeket a Köztársasági Választási Bizottság a parlamentáris és elnöki 
választások lebonyolítása céljából alakított.   

 A helyhatósági választásokról szóló új törvény szerint, a helyi 
választási bizottság állandó összetétele tagjainak száma azon helyi 
önkormányzati egység nagyságától függ,  amelyre kinevezik, ezért a helyi 
választási bizottság állandó összetételét a következők képezik: 

 elnök, hat tag, elnökhelyettes és hat helyettes tag azon helyi 
önkormányzati egységben, amelynek legfeljebb 50.000 
bejegyzett szavazópolgára van 

 elnök, nyolc tag, elnökhelyettes és nyolc helyettes tag azon 
helyi önkormányzati egységben, amelynek legfeljebb 100.000 
bejegyzett szavazópolgára van 

 elnök, tíz tag, elnökhelyettes és tíz helyettes tag azon helyi 
önkormányzati egységben, amelynek legfeljebb 500.000 
bejegyzett szavazópolgára van 

 elnök, 12 tag, elnökhelyettes és 12 helyettes tag azon helyi 
önkormányzati egységben, amelynek több mint 500.000 
bejegyzett szavazópolgára van 

 A 2022. április 3-ára kiírt köztársasági választások  helyi 
választási bizottságainak állandó összetétele a választási törvényekkel 
összhangban kibővült még egy-egy taggal és helyettes taggal, akiket a  KVB-
RIK   nevezett ki a Nemzetgyűlés elnökének javaslatára.  

 A választások folyamán, a helyi választási bizottságok bővített 
összetételben dolgoznak, amelyet a törvény, valamint a  KVB-RIK   
értelmében  az állandó összetétel és a tagok és  helyettes tagok képezik, 
akiket a népképviselő jelöltek kihirdetett választási listáinak  előterjesztői 
és a kihirdetett köztársasági elnökjelöltek előterjesztőinek javaslatára  
neveztek ki.  

 A helyi választási bizottságok köztársasági választások 
lebonyolításában való hatásköre a következő: 

 megszervezi a választások technikai előkészületeit 

 kinevezi, felmenti és megállapítja a választásokat lebonyolító 
szerv tagjai és helyettes tagjai tisztségének megszűnését    
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 meghatározza a szavazóhelyeket 

 dönt a szavazóhelyen való szavazás megsemmisítésére 
irányuló kérelmekről a szavazás lebonyolítása folyamán 
történt szabálytalanságok miatt 

 átveszi a szavazóanyagot a KVB-RIK-től  és átadja a választási 
bizottságoknak 

 a szavazás befejezése után a választási bizottságtól átveszi a 
választási anyagot 

 a szavazás lebonyolítása alkalmával támogatást nyújt a 
választási bizottságoknak 

 értesíti a KVB-RIK-et a szavazás folyamatáról 

 gyűjtő jelentést hoz a területén levő szavazóhelyeken történő 
szavazás eredményéről 

 A népképviselők megválasztásáról és a KVB-RIK részvevőiről 
szóló törvénnyel összhangban egyéb teendőket is ellát. 
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VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK: 

 szavazás előtt átveszik a választási anyagot a helyi választási 
bizottságtól 

 előkészítik a szavazati anyagot a szavazás megkezdéséhez és  
elrendezik a szavazóhelyet és a szavazásra szolgáló helyiséget 

 lebonyolítják a szavazást a szavazóhelyen 

 lebonyolítják a szavazást a szavazóhelyen kívül 

 biztosítják a szavazás szabályosságát és a titkosságát 

 fenntartják a rendet a szavazóhelyen  

 megállapítják a szavazás eredményét a szavazóhelyen 

 a szavazás után átadják a választási anyagot a helyi választási 
bizottságnak 

A választási bizottságok állandó és bővített összetétellel 
rendelkeznek. 

A választási bizottság állandó összetételét a helyi választási 
bizottság a képviselői csoportok javaslatára nevezi ki és az elnök, két tag és 
a helyettesei képezik.  

 A 2022. április 3-i köztársasági választásokat lebonyolító 
választási bizottságok állandó összetétele A népképviselők 
megválasztásáról szóló törvénnyel összhangban még egy-egy taggal és 
helyettes taggal bővülnek, akiket   a Nemzetgyűlés elnökének javaslatára a 
KVB-RIK  nevez ki.  

A választási bizottság bővített összetételét az állandó összetétel 
és a kihirdetett választási listák előterjesztőinek és a kihirdetett 
köztársasági elnökjelöltek előterjesztőinek javaslatára kinevezett tagok és 
helyettes tagok képezik.    
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A 2022. április 3-án megtartandó választásokon népképviselők megválasztását  és  köztársasági elnök 
megválasztását lebonyolító bővített összetételű szervek grafikai ábrázolása 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK

• elnök

• elnökhelyettes

• tagok

• helyettes tagok

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett választási
listák előterjesztőinek javaslatára neveztek ki

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett köztársasági
elnökjelöltek előterjesztőinek javaslatára neveztek ki

KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

• elnök

• elnökhelyettes

• 22 tag

• 22 helyettes tag

• két statisztikai teendőkkel megbízott részvevő

• titkár

• titkárhelyettes

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett választási listák
előterjesztőinek javaslatára neveztek ki

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett köztársasági
elnökjelöltek előterjesztőinek javaslatára neveztek ki

SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁGOK

• elnök

• elnökhelyettes

• három tag az állandó összetételben

• három helyettes tag az állandó összetételben

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett választási listák 
előterjesztőinek javaslatára neveztek ki

• tagok és helyettes tagok – akiket a kihirdetett köztársasági 
elnökjelöltek előterjesztőinek javaslatára neveztek ki 
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A választásokat lebonyolító szervek piramis nézete 

1.2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÉPVISELŐ-
TESTÜLETI TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSA  

Április 3-án 14 városban és községben, beleszámítva Užice város 
Sevojno városi községét is, a köztársasági választásokon kívül a helyi 
képviselő-testületek tanácsnokainak megválasztását is megtartják 
(helyhatósági választások).   

A helyhatósági választásokról szóló törvény  a helyhatósági 
választásokat lebonyolító szervekként a következőket határozta meg:  

1. A helyi önkormányzati egységek választási bizottságai (VB)  

2. Szavazatszedő bizottságok 

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK ÉS SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁGOK 
BŐVÍTETT ÖSSZETÉTELE 

A községekben/városokban, ahol április 3-án helyhatósági 
választásokat tartanak, a helyi választási bizottságok és szavazatszedő 
bizottságok bővített összetételét a községek/városok képvelő-testületi 
tanácsnokainak megválasztására vonatkozó kihirdetett választási listák 
előterjesztőinek javaslatára kinevezett tagok és helyettes tagok képezik,  
azzal a feltétellel, hogy egyidőben ne vegyenek részt a köztársasági 
választásokon is.  

KVB-RIK

helyi választási 
bizottságok

szavazatszedő bizottságok
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1.3. A VÁLASZTÁSOKAT LEBONYOLÍTÓ SZERVEK TAGJAINAK ÉS 
HELYETTES TAGJAINAK MAGATARTÁSI KÓDEXE  

A munka előmozdítása céljából, de az azon etikai magatartási 
sztenderdek kialakítása céljából is, amelyek elvárhatóak a választást 
lebonyolító szervektől, a KVB-RIK magatartási Kódexet hozott a 
választásokat lebonyolító szervek tagjai és helyettes tagjai számára.   

A Kódexel összhangban, a választásokat lebonyolító szervek tagjai és 
helyettes tagjai kötelesek: 

 felelősségteljesen, lelkiismeretesen, szakszerűen és az adott 
meghatalmazások keretében teljesíteni a rábízott kötelességüket,  

 a teendőket elfogulatlanul és hatékonyan, a professzionális 
sztenderdekkel összhangban végezni, 

 a tisztségük betöltésénél betartani a politikai semlegesség elveit, 
 a határozatok meghozatalakor gondot viselni a közérdekről, illetve, 

hogy a magánérdekük ne kerüljön összeütközésbe a közérdekkel, 
 az adott meghatalmazás kereteiben és azon célokkal összhangban 

eljárni, amely miatt a meghatalmazást kapták,  
 türelmesen, udvariasan, szivélyesen és kellő körültekintéssel és 

tisztelettel viselkedni valamennyi szavazópolgárral és a választási 
eljárás más részvevőivel szemben, de főként a rokkant személyekkel 
szemben,   

 alkalomhoz illően és szabályosan felöltözni és öltözködési módjukkal 
nem rombolni a választásokat lebonyolító szervek tekintélyét, 

 naprakésznek, professzionálisnak és pontosnak lenni a törvényi 
kötelezettségek teljesítésében,   

 kollégiális és korrekt viszonyt kialakítani  a választásokat lebonyolító 
szerv más tagjai és helyettes tagjai iránt, 

 óvni az általuk képviselt szerv tekintélyét. 
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A választásokat lebonyolító szerv tagjainak és helyettes tagjainak 
nem megengedett: 

 ajándékot, szolgáltatást vagy egyéb hasznot átvenni a saját vagy 
családtagjai számára a tisztségük betöltése idején, kivéve a protokoláris 
vagy alkalmi ajándékot a törvényben meghatározott értékig terjedően,  

 a közvagyont és a választásokat lebonyolító szer hivatalos helyiségeit 
magán vagy politikai célokra felhasználni, sem pedig visszaélni a saját 
tisztségükkel személyes haszonszerzés vagy az őket a választást 
lebonyolító szerv összetételébe előterjesztő politikai párt javára,  

 favorizálni vagy hátrányosan megkülönböztetni az egyes szavazókat a 
választási joguk érvényesítésében politikai, nemzeti, faji, vallási, nemi 
vagy egyéb hovatartozás miatt,  

 hamis állításokat vagy olyan információkat adni, amelyek kárt 
okoznának a választásokat lebonyolító szervek tekintélyének vagy 
megkérdőjelezné a választási folyamat integritását,  

 szándékosan vagy végső figyelmetlenségből anyagi kárt okozni a 
választásokat lebonyolító szerveknek vagy más személyeket erre 
serkenteni, 

 nyilvánosan kifejezni a politikai, vallási vagy egyéb személyi 
hovatartozását, amely kétségbe vonná a döntésben való 
elfogulatlanságát,  

 a hivatali helyiségekben politikai pártok szimbólumait és jelszavait 
viselni.  
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2. A VÁLASZTÁSI ANYAG  ÁTVÉTELE-ÁTADÁSA A SZAVAZÁS 
ELŐTT  

 Az állandó és bővített összetételű KVB-RIK a köztársasági 
választások lebonyolítására szolgáló választási anyagot a felhatalmazással 
rendelkező saját tagjai és helyettes tagjai által adja át, hogy mint a KVB-RIK 
koordinátorai bizonyos választási cselekményeket végezzenek 
meghatározott közigazgatási kerület területén levő községek számára. 

 Az azon közigazgatási kerület területéről való helyi választási 
bizottságoknak szóló választási anyagot, amelyre meghatalmazásuk van, a 
KVB-RIK koordinátorai a közigazgatási kerületek székhelyén adják át. 

 A helyi választási bizottság a saját községének/városának 
területéről való szavazatszedő bizottságoknak a választási anyagot a 
község/város székhelyén adja át.   

 A választási anyag szavazatszedő bizottságnak való átadásának-
átvételének idejéről, helyéről és beosztásáról a helyi választási bizottság 
értesíti a szavazatszedő bizottságok elnökeit és helyettes elnökeit, valamint 
az állandó és bővített összetételű szavazatszedő bizottságokba 
személyjelölésre jogosult  személyeket. 

 A választási anyag szavazatszedő bizottságoknak való átadása 
legkésőbb a szavazás napját megelőző 24 órában történik, illetve 
legkésőbb pénteken, 2022. április 1-én. 

 A választási anyag helyi választási bizottság és a szavazatszedő 
bizottság közötti átadásáról-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni,  
amely tartalmazza mindazon anyagok jegyzékét, amelyet a szavazatszedő 
bizottság átvesz a helyi választási bizottságtól.  

 Valamennyi választás esetében, amelyen április 3-án szavazás 
lesz, külön választási anyagot kell átadni, ami miatt külön jegyzőkönyvet is 
kell készíteni a szóbanforgó anyag átvételéről-átadásáról valamennyi 
választás esetében.  

MEGJEGYZÉS:  

A választási anyag átadásán-átvételén jelen lehetnek a 
választási listák, előterjesztőinek illetve a köztársasági 
elnökjelöltek előterjesztőinek meghatalmazott képviselői, 
valamint azon megfigyelők, akiknek a KVB-RIK akreditációt 
adott ki.   
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A KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÉS A HELYI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG VALAMENNYI  SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG SZÁMÁRA, A 
2022.ÁPRILIS 3-I VÁLASZTÁSOK ESETÉBEN  BIZTOSÍTJA: 

 A népképviselő-jelöltek gyűjtő választási listáját és a 
köztársasági elnök megválasztására vonatkozó jelöltek listáját 

(A gyűjtő választási lista olyan dokumentum, amely tartalmaz 
valamennyi választási listát, valamennyi népképviselő-jelölt 
személyi nevével és a születési évükről, a fogalakozásukról és 
lakhelyükről szóló adatokkal együtt,  míg a köztársasági elnök 
megválasztására vonatkozó jelöltek listája olyan dokumentum, 
amely tartalmazza a jelöltek családi és utónevét, születési évét, 
foglalkozását és az előterjesztőik elnevezését.  
Ezeket a dokumentumokat szerb nyelven, cirill betűs írással kell 
kinyomtatni. Azokban a községekben/városokban, ahol hivatalos 
használatban vannak a nemzeti kisebbségek nyelvei, ezeket a 
dokumentumokat ezeken a nyelveken is ki kell nyomtatni.   

A törvény rendelkezik, hogy a gyűjtő választási lista és a 
köztársasági elnök megválasztására vonatkozó jelöltlista  a 
szavazóhelyen láthatóan legyen kitűzve a szavazás alatt, hogy a 
választópolgárok, a szavazás alkalmával, tájékozódhassanak 
valamennyi választási listáról és a népképviselő-jelöltekről és a 
köztársasági elnökjelöltekről.) 

 A szavazatszedő bizottság tagjainak és helyettes tagjainak 
kinevezéséről szóló határozatot  

 A szavazatszedő bizottság állandó összetétele tagjainak és 
helyettes tagjainak kinevezéséről szóló határozatot, a 
Nemzetgyűlés elnökének javaslatára 

(A határozat tartalmazza a szavazatszedő bizottság állandó 
összetételébe a Nemzetgyűlés elnökének javaslatára kinevezett 
személyek személyi nevét és annak megállapítására szolgál, hogy 
mely személyek meghatalmazottak, hogy mint a szavazatszedő 
bizottság tagjai, lebonyolítsák a szavazást a szavazóhelyen. ) 

 NÉPKÉPVISELŐK MEGVÁLASZTÁSÁRA VALÓ SZAVAZÁS 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKÉNEK KIVONATÁT és A KÖZTÁRSASÁGI 
ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁRA VALÓ SZAVAZÁS VÁLASZTÓI 
NÉVJEGYZÉKÉNEK KIVONATÁT, a választói névjegyzékben történt 
esetleges utólagos módosítások jegyzékével együtt, amelyet a 
választói névjegyzék kivonatához kell mellékelni. 
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(A választói névjegyzék kivonata / külön kivonata olyan 
dokumentum, amely tartalmazza a szavazóhelyen szavazni jogosult 
szavazópolgárok személyi adatait és a szavazatukat leadó szavazópolgárok 
nyilvántartására szolgálnak.) 

 NÉPKÉPVISELŐK MEGVÁLASZTÁSÁRA VALÓ SZAVAZÁS 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKÉNEK KÜLÖN KIVONATÁT és A 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁRA VALÓ SZAVAZÁS 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKÉNEK KÜLÖN KIVONATÁT, ha a szavazóhelyen 
katonai szolgálatukat töltő, hadgyakorlaton levő vagy az egységben 
iskoláztatáson levő szavazópolgárok szavaznak  vagy a Szerb Hadsereg 
intézményeiben vannak 

(A választói névjegyzék külön kivonata olyan dokumentum, amely 
tartalmazza a szavazóhelyen szavazni jogosult szavazópolgárok személyi 
adatait és a szavazatukat leadó szavazópolgárok nyilvántartására 
szolgálnak.) 

 A SZAVAZÓCÉDULÁKAT a parlamentáris és az elnöki 
választásokon való szavazásra a választói névjegyzékből és a választói 
névjegyzék esetleges utólagos módosítások jegyzékeiből való 
KIVONATOK / KÜLÖN KIVONATOK szerint  

A községekben/városokban, ahol hivatalos használatban vannak a 
nemzeti kisebbségek nyelvei, a szavazócédulákat ezeken a nyelveken is ki 
kell nyomtatni. Logikus, a szavazócédulák legnagyobb számát csak szerb 
nyelven és cirill íráson nyomtatják, de létezik még 28 más szavazócédula 
változat is (pl. szerb-magyar, szerb-bosnyák, szerb-magyar-szlovák, stb.). 
Természetesen, a szavazócédula formátuma (nagysága) is attól függ, hogy 
hány nyelven nyomtatják.   

 ELLENŐRZŐ LAPOT a szavazóurna szabályosságának 
ellenőrzésére a népképviselők megválasztására és ELLENŐRZŐ LAPOT  
a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére a köztársasági elnök 
megválasztására  

(A szavazatszedő bizottság ellenőrzi, hogy a szavazóurnák 
szabályosak-e és üresek-e. Az ellenőrzés eredményét be kell jegyezni a 
megfelelő ellenőrző lapra a parlamentáris, illetve az elnöki választások 
esetében.) 

 A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYVET a népképviselők megválasztására vonatkozó szavazás 
lebonyolításán és  A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYVET a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó 
szavazás lebonyolításán, mindegyiket hat példányban. 
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(A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv olyan 
dokumentum, amelyet a szavazatszedő bizottság tölt ki és amelybe be 
kell jegyezni valamennyi tényezőt a szavazás folyamatáról és a 
szavazóhelyen elért szavazási eredményt.)  

(A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet a szerb 
nyelven és cirill íráson kívül, valamennyi olyan nemzeti kisebbségi 
nyelven és írás szerint is kinyomtatják, amely a vonatkozó helyi 
önkormányzati egységben hivatalos használatban van. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy azokban a községekben, amelyekben a szerb nyelven 
kívül, pl. még két más nyelv is hivatalos használatban van, a 
szavazatszedő bizottság munkájáról szóló három jegyzőkönyv 
formanyomtatványa lesz hat-hat példányban, illetve egy-egy 
formanyomtatvány e három nyelv mindegyikére.) 

 A szavazatszedő bizottságnak a népképviselők megválasztására és 
a köztársasági elnök megválasztására  vonatkozó szavazás 
lebonyolításának munkáját vizsgáló megfigyelőkről szóló 
jegyzőkönyv formanyomtatványát, hat példányban 

(A szavazatszedő bizottság munkájának megfigyelőiről szóló 
jegyzőkönyvbe be kell jegyezni a hazai és a külföldi megfigyelők 
képviselőinek adatait, akik jelen voltak a szavazóhelyen. Ezeknek a 
képviselőknek joguk van a jegyzőkönyvbe maguk bejegyezni az 
esetleges megjegyzéseiket, illetve megfigyeléseiket a szavazóhelyen 
való szavazás lebonyolításával kapcsolatban.) 

 Kézikönyvet a szavazatszedő bizottságok munkájához 

 (A Kézikönyv a szavazatszedő bizottságok munkájához olyan kiadványt 
képez, amely szabályok összességét tartalmazza a szavazatszedő 
bizottságok eljárásáról  a szavazás helyén a szavazás lebonyolítása és a 
szavazás eredméynének megállapítása alkalmával.)  

 ELLENŐRZŐ FORMANYOMTATVÁNYT a parlamentális 
választásokon való szavazás eredményének logikai-számítógépes 
egyezésére és ELLENŐRZŐ FORMANYOMTATVÁNYT az elnöki 
választásokon való szavazás eredményének logikai-számítógépes 
egyezésére. 

(Az ellenőrző formanyomtatvány olyan eszköz, amelynek segítenie kell a 
szavazatszedő bizottságnak a szavazás eredményének megállapítása 
alkalmával és annak ellenőrzéséhez, hogy a megállapított eredmények 
szabályosak-e.) 
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 A SZERB KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI ZÁSZLAJÁT 

 

(A Szerb Köztársaság állami zászlaját a szavazóhelyeken az 
államigazgatási szervek megválasztásán való szavazás alkalmával kell 
kitűzni.) 

 A szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási 
jogról szóló bizonyítvány formanyomtatványát (mindkét választási 
folyamatra) 

(A szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról szóló 
bizonyítvány olyan dokumentum, amely arra szolgál, hogy a 
szavazópolgár, aki a szavazóhelyen kívül szavaz, annak aláírásával 
megerősítse, hogy szavazott. Ezen bizonyítvány aláírása helyettesíti a 
szavazópogárnak a választói névjegyzék kivonatában való aláírását.) 

 A szavazóhelyen az állandó, illetve bővített összetételű 
szavazatszedő bizottság tagjainak és helyettes tagjainak jelenlétéről 
szóló nyilvántartások formanyomtatványait, két-két példányban 

(A szavazatszedő bizottság állandó összetételének a szavazóhelyen 
való jelenlétéről szóló nyilvántartás és a szavazatszedő bizottság bővített 
összetételének a szavazóhelyen való jelenlétéről szóló nyilvántartás annak 
megállapítására szolgál, hogy a szavazatszedő bizottság tagjai és helyettes 
tagjai közül ki volt ténylegesen jelen a szavazóhelyen és vett részt a 
szavazatszedő bizottság munkájában. A szavazatszedő bizottság munkája 
utáni térítést kizárólag azoknak a személyeknek kell kifizetni, akik be 
vannak jegyezve a feltüntetett nyilvántartásokba.   

Lényeges szem előtt tartani, hogy a jelenléti nyilvántartás aláírása 
NEM HELYETTESÍTI a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyv aláírását.) 

 A szavazatszedő bizottságok munkáját figyelemmel kísérő 
akreditált hazai és külföldi megfigyelők képviselőinek jegyzékét  

(Ez a jegyzék arra szolgál, hogy a szavazatszedő bizottság 
leellenőrizheti, hogy a megfigyelők képviselője, aki a szavazóhelyre jött és a 
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KVB-RIK által kiadott akreditációval rendelkezik, valóban meghatalmazott-
e, hogy jelen legyen a konkrét szavazóhelyen.) 

 Tájékoztató posztereket a szavazópolgárok részére 

(A szavazópolgároknak szóló tájékoztató posztereket a 
szavazóhelyen kell kitűzni és a szavazópolgároknak az edukálására 
szolgál a szavazás lebonyolításának módjáról.) 

 Azonosító kártyákat csíptetővel a szavazatszedő bizottság tagjai 
számára  

 

(Az azonosító kártyák annak megállapítására szolgál, hogy a 
szavazóhelyen jelenlevő személyek meghatalmazottak-e a 
szvazóhelyen való szavazás lebonyolítására.) 

 A szavazóhely megjelölését és két jelzést a szavazóurnák 
részére (mindkét választási folyamatra) 

 KÉT szavazóurnát (a parlamentáris és az elnöki választásokra) 

 Paravánokat a szavazás titkosságának biztosítására 

 



17 
 

 két sprayt a választók újának megjelölésére 

 

 két UV-lámpát 

 

 elemet az UV-lámpához 

 írófelszerelést (ceruzák és markerek) 

 

 ragcédulákat a szavazóurna lepecsételésére, valamint 
ragcédulákat a szavazócédulákat tartalmazó borítékok 
lepecsételésére a szavazás után, illetve szalagpapírt a nagyobb 
méretű szavazócédulák számára (slajfni) 
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 borítékokat a szavazócédulák, az ellenőrzési lap és a 
szavazóhelyen kívüli szavazás választási jogról szóló 
bizonyítvány elhelyezésére 

   

 egyéb irodai anyagot (olló, cellux, fűzőzsineg, vonalzó és  írásra 
szolgáló papír) 

 

 

 

 

 

! FIGYELEM: 

A választási anyagot átvevő szavazatszedő bizottsági 
tagoknak, de leggyakrabban ez a szavazatszedő bizottság 
elnöke, figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a teljes anyagot 
átvegyék, amelyek szerepelnek az átadási-átvételi 
jegyzőkönyvekben, amelyek közül mindenesetre 
legfontosabbak a szavazócédulák, külön valamennyi 
választás esetében, a választói névjegyzék kivonatai, 
külön valamennyi választás esetében, az ellenőrző 
lapok valamennyi szavazóurna szabályosságának 
ellenőrzésére és a szavazatszedő bizottságok 
munkájáról szóló jegyzőkönyvek, külön valamennyi 
választás esetében. 
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! FIGYELEM: 

Átvétel-átadás alkalmával, a szavazatszedő bizottságnak 
annyi szavazócédulát kell kapnia, ahány szavazó szavazhat 
azon a szavazóhelyen. Ezzel kapcsolatban elnegedhetetlen  
figyelmet fordítani arra, hogy  a szavazóhelyen csak a 
választói névjegyzék kivonatába bejegyzett szavazók 
szavazzanak, vagy esetleg van külön kivonat is, ha azon 
a szavazóhelyen azok a szavazók is szavaznak, akik 
katonai szolgálatuk letöltésén, hadgyakorlaton vagy a 
Szerb Katonaság egységeiben vagy intézményeiben 
iskoláztatáson vannak (a továbbiakban: választók a Szerb 
Katonaságban). Ha, tehát, a szavazóhelyen a Szerb 
Katonaságban levő választók külön kivonata is létezik, a 
szavazatszedő bizottságnak átnyújtott szavazócédulák 
száma egyenlő a választói névjegyzék kivonatába bejegyzett 
választók, az utólagos jegyzékbe bejegyzett választók és a 
Szerb Katonaság külön kivonatába bejegyzett választóinak   
összesített számával. 

MEGJEGYZÉS:  

A KVB-RIK az útmutatóiban előirányozhatja, hogy a 
szavazatszedő bizottságoknak megküldjenek még 
valamilyen anyagokat (mint amilyen a védőmaszk és a 
kesztyű), ami miatt gondot kell viselni, hogy az átadás-
átvétel alkalmával figyelemmel kell kísérni a választási 
anyag átadásáról/átvételéről szóló jegyzőkönyv tételeit 
(amennyiben ilyen jegyzőkönyveket a KVB-RIK készített). 

A VÁLASZTÁSI ANYAGOT TARTALMAZÓ ZSÁKOK LEPECSÉTELÉSE 

 Miután a szavazatszedő bizottságnak átadják a teljes 
előirányozott anyagot (mindkét választási folyamatra), az anyagot, kivéve 
az ollót1, el kell helyezni a választási anyag tárolására szolgáló külön 
zsákokba (a szürke zsákba kell elhelyezni a parlamentáris választások 
választási anyagát, a kékbe pedig az elnöki választások választási anyagát). 

 Miután az anyagot a megfelelő zsákokba helyezik, a zsákokat, a 
szavazatszedő bizottság tagjainak jelenlétében biztonsági zárakkal 
lepecsételik (fehér a parlamentáris, kék pedig az elnöki választásokra), 

                                                                 
1 Az ollót nem helyezik a zsákba, mert az arra szolgál, hogy a szavazás napján a 
szavazóhelyen  átvágják a biztonsági zárat, amellyel lepecsételték a zsákot. 
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amelynek sorozatszámait be kell jegyezni a választási anyag 
átvételéről/átadásáról szóló megfelelő jegyzőkönyvbe.   

 A választók újának megjelölésére szolgáló sprayt, az UV-lámpát és 
az irodai anyagot el kell helyezni a népképviselőkre vonatkozó választási 
anyag tárolására szolgáló zsákba.  

MEGJEGYZÉS: 

A választási anyagnak a zsákba helyezése előtt, a választók 
újának megjelölésére szolgáló sprayt, az UV-lámpát és az 
irodai anyagot külön tasakba vagy kisebb zsákba kell 
helyezni,  amelynek lezártnak/összekötöttnek kell lennie, 
hogy a tartalma ne szóródjon szét. 

 Lepecsételés előtt, a zsákokra rá kell ragasztani a megfelelő 
ragcédulákat a népképviselők, illetve a köztársasági elnök választására 
megjelöléssel, amelybe be kell jegyezni a község/város elnevezését és a 
szavazóhely számát.   
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! FIGYELEM: 

1. A lepecsételt zsákokat a választási anyaggal nem szabad 
felnyitni mielőtt a szavazatszedő bizottság a szavazás napján 
össze nem gyűlik a szavazóhelyen. 
2. A helyi választási bizottságnak a választási anyag 
átvétele/átadása alkalmával a szavazás előtt a 
következőkről kell gondot viselnie: 

- hogy a választási anyagot valamennyi választás 
esetében külön zsákokba csomagolják (a szürkébe a 
parlamentális választásokra és a kékbe pedig az elnöki 
választásokra); 

- hogy valamennyi zsák a választási anyaggal meg legyen 
jelölve megfelelő ragcédulával, amelyen be kell jegyezni a 
község/város elnevezését és a szavazóhely számát ; 

- hogy a szavazatszedő bizottságnak annyi szavazóurnát 
kell kapnia, ahány választást bonyolítanak le a 
szavazóhelyen 

MEGJEGYZÉS:  

A választási anyag átvétele/átadása alkalmával, a helyi 
választási bizottság a szavazatszedő bizottságnak meg kell 
adnia a telefonszámát azon személlyel való kapcsolattartás 
végett, amely köteles lesz a szavazás napján megnyitni a 
létesítményt, amelyben a szavazóhely van.   

A VÁLASZTÁSI ANYAG SZAVAZÁSRA VALÓ ÁTADÁSA KÜLFÖLDÖN 

 Külön szabályok írják elő a választási anyag átadását a 
külföldön való szavazásra. Ezt az anyagot a szavazatszedő bizottságnak 
közvetlenül a KVB-RIK koordinátora adja át, nem pedig a helyi választási 
bizottság.   

 Az átvétel/átadás a Külügyminisztérium székhelyén történik. Az 
átadás/átvételről külön jegyzőkönyvet kell készíteni mindkét választási 
folyamat esetében.  

 A szavazatszedő bizottság elnöke átviszi a választási anyagot a 
külföldi szavazóhelyre olymódon, ahogyan a diplomáciai küldeményeket 
kézbesítik, és amellyel biztosított a választási anyag biztonsága. 
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3. A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉNEK ELŐKÉSZITÉSE  

 A szavazás napján, 2022. április 3-án, A SZAVAZATSZEDŐ 
BIZOTTSÁG LEGKÉSŐBB 6.00 ÓRAKOR ÜL ÖSSZE A SZAVAZÓHELYEN,  
hogy elvégezze a szavazás megkezdésének előkészítését. 

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság tagjának vagy helyettesének a 
szavazóhelyen jelen kell lenniük a szavazás napján a 
szavazatszedő bizottság ülésének kezdetétől, a szavazás 
eredményének megállapításáig  és a szavazatszedő bizottság 
munkjáról szóló jegyzőkönyv kitöltésééig.   

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság tagja és a helyettese egyidőben 
lehetnek jelen a szavazóhelyen vagy váltakozhatnak. Ezért, a 
szavazatszedő bizottság nem tilthatja meg a szavazatszedő 
bizottság jelenlevő tagja helyettesének, hogy a 
szavazóhelyen együtt legyen azzal a taggal, akinek a 
helyettese. Ha úgy méri fel, hogy a szavazatszedő bizottság 
nagy számú tagjának és helyettes tagjának jelenléte a 
bővített összetételben veszélyezteti a szavazás titkosságát, a 
szavazatszedő bizottság elnökének rá kellene mutatnia, 
hogy nem szükséges egyidőben  a szavazatszedő bizottság 
tagjának és a helyettesének a jelenléte is.  

MEGJEGYZÉS:  

A szavazás megkezdésének előkészületein jelen lehetnek 
azok a megfigyelők is, akiknek a KVB-RIK akreditációt adott 
ki.   

 A szavazás megkezdésének előkészületei három fázist 
jelentenek: 

1. a választási anyag teljességének és szabályosságának 
megállapítása (mindkét választási folyamat esetében) 
2. a szavazóhely elrendezése 
3. a megbízások felosztásának megbeszélése  
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3.1. A VÁLASZTÁSI ANYAG TELJESSÉGÉNEK ÉS 
SZABÁLYOSSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA  

 A szavazatszedő bizottság elnöke ollóval elvágja a biztonsági 
zárat mindkét zsákon, amelyeket meg kell őriznie és a szavazás után 
kötelezően átadni a helyi választási bizottságnak. 

 Ezután a zsákokban levő választási anyag állapotát (mindkét 
választási folyamat esetében) összehasonlítják a választási anyag szavazás 
előtti átvételéről/átadásáról szóló jegyzőkönyv adataival és ilymódon 
megállapítják, hogy az átvett anyag teljes és szabályos.  Abban az esetben, 
ha  az átvételről/átadásról szóló jegyzőkönyvben szereplő választási 
anyagból valami hiányzik a parlamentáris  vagy elnöki választásokra, erről 
rögtön értesíti a helyi választási bizottságot. 

! FIGYELEM: 

A szavazócédulákat a szavazatszedő bizottságnak 100 
szavazócédulát tartalmazó borítékokba csomagolva adják át, 
és szabály szerint, egy borítékkal, amelyben 100-nál 
kevesebb szavazócédula van.  Például, ha a szavazóhelyen 
558 választó szavaz, a szavazatszedő bizottságnak öt 
borítékot adnak át mindegyikben 100 szavazócédulával és 
egyet (hatodik boríték), amelyben 58 szavazócédula lesz.  A 
szavazás megkezdésének előkészítése alkalmával, a 
szavazatszedő bizottságnak csak a 100-nál kevesebb 
szavazócédulát tartalmazó borítékot kell felnyitnia, míg a 
következő borítékot (a 100 szavazócédulát tartalmazó 
borítékot) csak akkor nyitja fel, miután leszavaz az a számú 
szavazó, amely megfelel a 100 szavazócédulánál kevesebbet 
tartalmazó  borítéknak. A feltüntettekkel összhangban, az 
558 szavazót tartalmazó szavazóhely példáján, az 
ellenőrzés, hogy elegendő számú szavazócédulát küldtek-e a 
szavazatszedő bizottságnak a megszámlálásukat jelenti   (a 
borítékok felbontása nélkül), hogy a zsákban megvan-e a 
megfelelő számú boríték a 100-100 szavazócédulával és 
annak ellenőrzését, hogy  a 100 szavazócédulánál 
kevesebbet tartalmazó borítékban megvan-e az 58 
szavazócédula.   

 Hogy a szavazást meg tudják kezdeni, SZÜKSÉGSZERŰ,  hogy a 
szavazóhelyen meglegyen a következő választási anyag: 
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 a népképviselő-jelöltek gyűjtő választási listája és a 
köztársasági elnök megválasztására vonatkozó jelöltek listája, 

 a népképviselők megválasztására vonatkozó szavazás 
választói névjegyzékének kivonata és a köztársasági elnök 
megválasztására vonatkozó szavazás  választói 
névjegyzékének  kivonata, 

 mindkét választás esetében a választói névjegyzék külön 
kivonatai, ha a szavazóhelyen a Szerb Katonaság szavazói 
szavaznak,  

 mindkét választáson való szavazás esetében a szavazócédulák  
(nem szükséges a pontos szám!) 

 mindkét választáson való szavazás esetében a szavazóurnák 
szabályosságát ellenőrző ellenőrzési lap, 

 szavazóurna a parlamentáris választásokra és szavazóurna az 
elnöki választásokra, 

 egy spray a választó újának megjelölésére, 

 egy UV-lámpa, 

 legalább egy paraván a szavazás titkosságának biztosítására, 

 fűzőzsineg és ragcédula a szavazóurna lepecsételésére. 

 Csak ha valami is hiányzik ezekből az anyagokból, a szavazás 
nem kezdhető el. 

! FIGYELEM: 

Ha a szavazatszedő bizottságnak valamelyik választási 
folyamatra nem adták át azt a szavazócédula számot, amely 
megfelel a szavazóhelyen szavazó szavazópolgárok 
számának, ez nem ok, hogy a szavazatszedő bizottság ne 
nyissa meg a szavazóhelyet és ne kezdődjön meg a szavazás. 
A szavaztszedő bizottságnak, tehát, ebben az esetben 
folytatnia kell az előkészítő cselekedeteket és lehetővé kell 
tennie a szavazóhelyen a szavazás megkezdését.   

3.2. A SZAVAZÓHELY ELRENDEZÉSE  

 Miután megállapítja, hogy rendelkezik  a választási anyaggal, 
amely szükséges a szavazás megkezdéséhez, a szavazatszedő bizottság 
tagjai megkezdik a szavazóhely elrendezését: 
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 először a létesítmény bejáratán, amelyben a szavazóhely van 
ki kell tűzni a szavazóhely számát és elnevezését,  

 ha a létesítményben több szavazóhely van vagy ha a 
létesítmény egy szavazóhellyel nagy, a községi/városi 
közigazgatásnak gondoskodnia kell megfelelő útmutatók 
elhelyezéséről,  

 a helység bejáratán, amelyben a szavazóhely van ki kell tűzni 
a szavazóhely számát és elnevezését, 

 a helységben, amelyben a szavazóhely van ki kell helyezni a 
Szerb Köztársaság nemzeti zászlaját,  

 a gyűjtő választási listát és a köztársasági elnök 
megválasztására vonatkozó jelöltlistát kötelezően ki kell tűzni 
a helyiség előtt, amelyben a szavazóhely van,   

 a szavazópolgárok számára az informatív posztereket 
kötelezően ki kell tűzni a helyiség előtt, amelyben a 
szavazóhely van 

 

 Ezután a helyiséget úgy kell elrendezni, hogy a bejárattól a 
szavazóurnáig,  a választási cselekmények lebonyolítására szolgáló hely 
kötelezően a következő sorrend szerint legyen kialakítva: 

 a hely, ahol történik az UV-lámpával való ellenőrzés, 
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 a hely ahol megállapítják a választópolgár azonosságát, 

 a hely ahol megtalálható a népképviselők megválasztására 
vonatkozó szavazás választói névjegyzékének kivonata és 
a  Szerb Katonaság szavazói számára, ha ezen a szavazóhelyen 
szavaznak, a népképviselők megválasztására vonatkozó 
választói névjegyzék külön kivonata, 

 a hely ahol megtalálható a köztárasági elnök 
megválasztására vonatkozó választói névjegyzék 
kivonata  és a  Szerb Katonaság szavazói számára, ha ezen a 
szavazóhelyen szavaznak, a köztársasági elnök 
megválasztására vonatkozó választói névjegyzék külön 
kivonata, 

 a hely ahol megjelölik a választó úját spray-el,  

 a hely ahol átadják a szavazócédulát  a népképviselők 
megválasztására vonatkozó szavazáshoz,  

 a hely ahol átadják a szavazócédulát  a köztársasági elnök 
megválasztására vonatkozó szavazáshoz,  

 a hely, ahol a szavazatszedő bizottság tagja elmagyarázza a 
választópolgárnak a szavazás módját,  

 a szavazás titkosságát biztosító paravánok, 

 szavazóurna  a népképviselők megválasztására vonatkozó 
szavazáshoz, 

 szavazóurna a köztársasági elnök megválasztására 
vonatkozó szavazáshoz, 

! FIGYELEM: 

A szavazáshoz a paravánokat olymódon kell felállítani, hogy  
biztosítsák a szavazás titkosságát, illetve úgy, hogy a 
szavazatszedő bizottság tagjai közül senki, sem a 
megfigyelők képviselői, az újságírók vagy más 
szavazópolgárok ne láthassák hogyan tölti ki a szavazó a 
szavazócédulát. 

Úgyszintén, a paraván nyílását a fal felé kell fordítani, 
miközben a paravánok közötti távolság legalább egy méter 
legyen.  
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MEGJEGYZÉS:  

1. A népképviselők megválasztásának szavazóurnáján 
kötelezően papírt kell ragasztani, amely a szavazóurna 
megjelöléseként szolgál és amelynek az a megjegyzése van, 
hogy a szavazóurna a népképviselők megválasztására való 
szavazásra szolgál.  

2. A köztársasági elnök megválasztásának szavazóurnáján 
kötelezően papírt kell ragasztani, amely a szavazóurna 
megjelöléseként szolgál és amelynek az a megjegyzése van, 
hogy a szavazóurna a köztársasági elnök megválasztására 
való szavazásra szolgál. 
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      A 2022. április 3-án megtartandó választások szavazóhelyének sémája  
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 A szavazásra szolgáló helyiség elrendezésén kívül, a 
szavazatszedő bizottságnak ellenőriznie kell, hogy ebben a helyiségben 
vagy közvetlenül a szavazóhely előtt kitűzték-e a politikai párt és a 
kihirdetett választási lista előterjesztőjének vagy a köztársasági 
elnökjelölt előterjesztőjének szimbólumait, valamint egyéb 
propaganda anyagot (politikai pártok, pártkoalíciók, polgári csoportok). 
Ha megállapítja, hogy ilyen anyagot kitűztak, a szavazatszedő bizottságnak 
el kell azt távolítania azt, ha pedig erre nincs lehetősége, az eltávolításának  
szükségességéről tájékoztatnia kell a helyi választási bizottságot, amely 
értesíteni fogja az illetékes kommunális szolgálatot.  

MEGJEGYZÉS:  

Arról, hogy a helyiségben, amelyben szavazni kell vagy 
közvetlenül a szavazóhely előtt nem tűztek ki választási 
propaganda anyagot, a szavazatszedő bizottságnak gondoskodnia 
kell egész idő alatt, míg tart a szavazóhelyen a szavazás.  

A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSOKKAL 
VALÓ EGYIDEJŰ MEGTARTÁSA 

 Azokban a községekben/városokban, amelyekben együtt tartják 
meg a köztársasági és a helyhatósági választásokat,  az elnöki választásokra 
vonatkozó választói névjegyzék kivonatára vonatkozó hely után, helyet kell 
biztosítani a helyhatósági választásokon való szavazáshoz szükséges 
választói névjegyzék kivonatához, míg a hely, amelyen átadják a 
helyhatósági választások szavazócéduláit, azon hely után kell lennie, 
amelyen az elnöki választásokra vonatkozó szavazócédulákat adják át.   

 Úgyszinté, azon hely mellett , amelyeken a parlamentáris és elnöki 
választásokon való szavazásra szolgáló szavazóurnák vannak, heyet kell 
biztosítani a helyhatósági választásokhoz is a szavazóurnákat. 

! KÜLÖN FIGYELEM: 

Nagyszámú szavazatszedő bizottság, amikor a szavazóhelyen több 
választáson kell szavazni, és több mint egy szavazóurna van, a 
választásokat megjelölő papjr helyett, szavazócédulákat kell 
ragasztani, hogy a választók tudják, hogy melyik urnába kell 
dobnikuk melyik szavazócédulát. Ha ilymódon (tévesn) járnak el, 
a szavazatszedő bizottságnak nem szabad elfelejtenie, hogy ezeket 
a szavazócédulákat, a szavazás befejezése után, eltávolítsák a 
szavazóurnáról és besorolják őket a felhasználatlan 
szavazócédulák közé!   
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A szavazóhely sémája, amelyen 2022. április 3-án egyszerre tartanak köztársasági 
választásokat és helyhatósági választásokat  
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3.3. MEGBESZÉLÉS A FELADATOK FELOSZTÁSÁRÓL  

 A szavazóhely elrendezésének befejezése után, a szavazatszedő 
bizottság tagjai megbeszélik a szavazás lebonyolításának folyamán 
jelentkező feladatok felosztását. Legfontosabb megállapítani mely tagok, 
illetve helyettes tagok vállalják a következő cselekedetek elvégzését: 

 az UV-lámpa kezelését, 

  a szavazópolgár azonosságának megállapítását, 

  a népképviselők megválasztására vonatkozó választói 
névjegyzék kivonatának és a népképviselők megválasztására a 
Szerb Katonaságban szavazó választók választói névjegyzék külön 
kivonatának kezelését, 

  a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó választói 
névjegyzék kivonatának és a köztársasági elnök megválasztására a 
Szerb Katonaságban szavazó választók választói névjegyzék külön 
kivonatának kezelését, 

 a választópolgár úját megjelölő spray kezelését,  

  a népképviselők megválasztására szolgáló szavazócédulák 
őrzését és átadását 

 a köztársasági elnök megválasztására szolgáló 
szavazócédulák őrzését és átadását, 

  a szavazópolgárok útbaigazítását a szavazás módjáról; 

 gondoskodás arról, hogy a szavazópolgárok a 
szavazócédulákat a megfelelő szavazóurnába dobják. 

A felsoroltakon kívül, a szavazatszedő bizottságnak a 
következőket is meg kell határoznia: 

  a szavazatszedő bizottság három tagját vagy helyettes 
tagját, akiket három különböző meghatalmazott előterjesztő 
javaslatára neveztek ki (amelyek közül legalább egy az ellenzéki 
választási lista/ a köztársasági elnök ellenzéki jelöltállító 
javaslatára neveztek ki) és akik, mint a szavazatszedő bizottság 
megbízottjai, lefolytatják a szavazóhelyen kívüli szavazást.  

 a szavazatszedő bizottság tagját vagy helyettes tagját, akit 
megbíznak az ellenőrző formanyomtatvány kitöltésével ésaz 
ellenőrző formanyomtatványba bejegyzett szavazási 
eredmény logikai-számítógépes ellenőrzésének végzését  
(mindkét választási folamatban). 
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! KÜLÖN FIGYELEM: 

A feladatok felosztása nem jelenti azt, hogy valamennyi külön 
megbízásra csak egy szavazatszedő bizottsági tag lehet 
meghatározva, ellenkezőleg. Kívánatos, hogy a szavazatszedő 
bizottsági tagok váltakozzanak a szavazás lebonyolításához 
kapcsolódó teendők ellátásában. 

A szavazatszedő bizottság elnöke köteles külön serkenteni a 
szavazatszedő bizottság tagjait és helyettes tagjait, akiket az 
ellenzéki választási lista/a köztársasági elnök jelöltet állító 
ellenzéki előterjesztő javaslatára neveztek ki, hogy külön 
ellenőrizzék a meghatározott választási cselekedeteket, mint 
amilyenek: a szavazóurna szabályosságának ellenőrzése, a 
szavazócédulák érvényesekre és érvénytelenekre való felosztása 
és a választási listák elnyert szavazatainak átszámolása.  

3.4. A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYV KITÖLTÉSE A SZAVAZÓHELY MEGNYITÁSA 
ELŐTT 

 Miután elvégzett valamennyi előzetes felsorolt cselekedetet, és 
mielőtt megnyitják a szavazóhelyet, a szavazatszedő bizottságnak ki kell 
töltenie a szavazatszedő bizottság munkjáról szóló jegyzőkönyv első négy 
pontját, éspedig: 

 - az 1. pont alatt bejegyezni a szavazóhely számát; 

 - a 2. pont alatt bejegyezni a község/város/intézmény/külföldi 
ország elnevezését; 

 - a 3. pont alatt bejegyezni a szavazás megtartásának dátumát; 

 - a 4. pont alatt bejegyezni a szavazópolgárok számát, akik be 
vannak jegyezve a választói névjegyzék kivonatába. 
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! FIGYELEM: 

A választói névjegyzék kivonatába bejegyzett szavazók számának 
megállapítása nemcsak maga a kivonatban szerepelő 
választópolgárok számának megállapítását jelenti, hanem 
figyelmet kell fordítani a választói névjegyzék utólagos 
módosításainak jegyzékére is, ha megküldték a választói 
névjegyzék kivonata mellett. Eközben, figyelmet kell fordítani arra 
is, hogy ebben az esetleges utólagos módosítások jegyzékében 
nemcsak azok a választópolgárok találhatóak, akiket utólag 
jegyeztek be a választói névjegyzékbe arra a szavazóhelyre 
vonatkozóan, hanem azok a választók is, akiket kitöröltek arról a 
szavazóhelyről, vagy azok a szavazók is, akiket nem is írtak hozzá 
sem nem töröltek ki, hanem csak megváltozott valamilyen adatuk a 
választói névjegyzék kivonatában, pl. a családi név. Ezért, a 
szavazatszedő bizottságnak vigyáznia kell a választók 
számának megállapításánál, hogy beszámítsák azokat, akiket 
hozzáírtak és kivegyék  azokat, akiket kitöröltek! 

Az említetteken kívül, a szavazatszedő bizottságnak figyelemet kell 
fordítania a Szerb Katonaságban szavazó választókra a választói 
névjegyzék esetleges külön kivonatában, és őket is be kell 
számítania a szavazópolgárok teljes számába.  

Pl. A kivonatban 578 választó van bejegyezve. Az utólagos 
módosítások jegyzékébe még 5 választót jegyeztek be, akiket 
hozzáadtak ehhez a szavazóhelyhez, 3 választót töröltek erről a 
szavazóhelyről és 7 választó van, akiknek megváltozott a családi 
neve vagy egyéb személyes adat, ami azt jelenti, hogy nincsenek sem 
hozzáadva, sem törölve. A Szerb Katonaságban szavazó választók 
külön kivonatában 44 választó van bejegyezve. Ez azt jelenti, hogy 
ezen a szavazóhelyen összesen 624 választó van bejegyezve (578+5-
3+44). 

MEGJEGYZÉS:  

A szavazóhelyen bejegyzett választók végleges számát a 
szavazatszedő bizottság leellenőrizheti abban az értesítésben is, 
amelyet az utólagos módosítások jegyzéke mellett küldenek, 
amennyiben ilyen jegyzéket  megküldtek a szavazóhelyre. 
Ugyanis, a KVB-RIK a szavazóhelyek számára, amelyeken vannak 
utólagos módosítások a választói névjegyzékben megküldik a 
tájékoztatást a szavazóhely  választóinak végleges számával. A 
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szavazatszedő bizottság, amennyiben megkapja ezt a 
tájékoztatást, csak át kell írnia a választók végleges számát, amely 
a tájékoztatásban található. 

! FIGYELEM: 

Azokon a szavazóhelyeken, amelyeken megvannak a 
szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvek  
nemzeti kisebbségi nyelveken is, a szavazatszedő bizottságnak 
gondot kell viselnie arról is, hogy valamennyi adatot kötelezően 
bejegyezzen valamennyi jegyzőkönyvbe ezeken a nyelveken is. 
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4. A SZAVAZÓHELY MEGNYITÁSA  

 Miután elvégez valamennyi előkészületet a szavazás 
lebonyolításához és miután a szavazatszedő bizottság valamennyi tagja 
és helyettes tagja látható helyen kitűzte az azonosító kártyáikat, a 
szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy a szavazás megkezdődhet. 

MEGJEGYZÉS:  

A szavazatszedő bizottság tagjainak egész idő alatt, míg a 
szavazóhelyen vannak viselniük kell az azonosító kártyáikat. 

MEGJEGYZÉS:  

A szavazatszedő bizottság elnöke köteles az egész nap folyamán 
gondot viselni arról, hogy a szavazatszedő bizottság tagjai és 
helyettes tagjai bejegyezzék magukat a megfelelő állandó vagy 
bővített összetételű szavazatszedő bizottság tagjai és 
helyettes tagjai jelenléti nyilvántartásába, amely alapul szolgál 
a szavazatszedő bizottségban folytatott munkájuk utáni térítés 
kifizetésére. 

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság elnöke köteles megjegyezni a 
szavazatszedő bizottság tagjainak és helyettes tagjainak, hogy a 
szavazóhelyen való jelenléti nyilvántartásba való bejegyzésük 
nem helyettesíti, illetve nem zárja ki a szavazatszedő bizottság 
munkájának végén a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyv aláírásának kötelezettségét, tekintettel arra, hogy ez 
a törvényi kötelezettségük. 

 A törvénnyel összhangban, a szavazóhelyeket 7.00 órakor nyitják 
meg, és 20.00 órakor zárják be és ezen idő alatt a szavazóhelynek 
megszakítás nélkül nyitva kell lennie. 

 A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv 5. 
pontjában, feltétlenül szükséges, rögtön a szavazóhely megnyitása után, 
bejegyezni a szavazóhely megnyitásának idejét. 
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A SZAVAZÓURNA SZABÁLYOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE – AZ 
ELLENŐRZŐ LAP KITÖLTÉSE 

 Miután megnyitják a szavazóhelyet és miután a szavazóhelyre 
megérkezik az első választópolgár, el kell végezni a szavazóurnák 
szabályosságának ellenőrzését úgy, hogy meg kell állapítani, hogy 
szabályosak-e és üresek-e, ami után ki kell tölteni mindkét ellenőrző lapot a 
szavazóurna szabályosságának ellenőrzése céljából (a parlamentáris és az 
elnöki választások esetében is), amelyeket alá kell írniuk a szavazatszedő 
bizottság valamennyi jelenlevő tagjának és helyettes tagjának és a 
szóbanforgó választópolgárnak. 

 Ezután a népképviselők megválasztási szavazás lebonyolítására 
vonatkozó a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvbe és a 
köztársasági elnök megválasztási szavazás lebonyolítására vonatkozó a 
szavazatszedő bizottság munkjáról szóló jegyzőkönyvbe be kell jegyezni a 
következőket: 

 a szavazóhelyre elsőként érkező választópolgár családi és 
utónevét – mindkét jegyzőkönyv 6. pontjába 

 a szavazóhelyre elsőként érkező választópolgár a választói 
névjegyzék kivonatában melyik sorszám alatt van bejegyezve 
- mindkét jegyzőkönyv 7. pontjába 

! FIGYELEM: 

Amikor az első választópolgár megérkezik a szavazóhelyre, a szavazóurna 
szabályossága ellenőrzésének megkezdése előtt, a szavazatszedő bizottság 
kötelezően először UV-lámpával leellenőrzi, hogy ez a választópolgár 
esetleg valahol máshol már szavazott-e, azután megállapítja a 
személyazonosságát a megfelelő okmányokkal és ellenőrzi, hogy be van-e 
jegyezve a szavazatszedő bizottság kivonatába. 

A szavazóurnák szabályosságát nem lehet leellenőrizni azon választópolgár 
jelenlétében, akire az UV-lámpával való ellenőrzés után megállapítást nyer, 
hogy más szavazóhelyen is megjelent a választásokon, akinek nincs 
érvényes közokirata a személyazonosságának megállapítására, aki nincs 
bejegyezve a választói névjegyzék kivonatába és aki tagja ezen a 
szavazóhelyen a szavazatszedő bizottságnak. 

 Az ellenőrző lapok kitöltése és aláírása után, az ellenőrző lapokat 
be kell dobni a megfelelő szavazóurnákba (attól függően, hogy mely 
választásra vonatkozik a szavazóurna). 
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! FIGYELEM: 

Gondot kell viselni arról, hogy a népképviselők megválasztására 
vonatkozó szavazóurna ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapot 
kizárólag erre a választásra vonatkozó szavazóurnába dobják be, 
illetve hogy tévedésből nehogy a köztársasági elnök 
megválasztására  vonatkozó szavazóurnába  dobják be! 

 Az ellenőrző lapoknak a megfelelő szavazóurnákba való bedobása 
után, az urnákat le kell zárni és lepecsételni a szavazóurnák lepecsételésére 
szolgáló iratzsinór és ragcédulák segítségével. 

 

A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSOKKAL 
VALÓ EGYIDEJŰ MEGTARTÁSA 

 Azokon a szavazóhelyeken, amelyeken egyidőben a köztársasági 
választásokon és a helyhatósági választásokon is kell szavazni, lehetséges 
olyan helyzet, hogy valamelyik szavazópolgár csak a köztársasági 
választásokon való szavazás választói névjegyzékének kivonatában 
van bejegyezve,  а helyhatósági választásokon pedig nincs bejegyezve, 
és fordítva! A szavazatszedő bizottságnak ezt szem előtt kell tartania, és 
kötelezően le kell ellenőriznie, hogy a szavazóhelyre elsőnek érkező 
választó be van-e jegyezve valamennyi választói névjegyzék kivonatába.  Ha 
nincs bejegyezve, a szavazóurna szabályosságának ellenőrzését csak azon 
választás esetében kell elvégezni, amelyeken ez a választó szavazhat.  

 Csak miután elvégeznek valamennyi említett cselekményt, a 
szavazaszedő bizottság lehetővé teszi az első választónak a szavazást.  
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5. SZAVAZÁS A SZAVAZÓHELYEN 

 A választópolgár azon a szavazóhelyen szavaz, amelyen be van 
jegyezve a választói névjegyzék kivonataiba. Kivételesen,  a választó 
szavazhat azon a szavazóhelyen kívül is, amelyen be van jegyezve a 
választói névjegyzék kivonataiba, azzal a feltétellel, hogy olyan személyről 
van szó, akinek nincs lehetősége a szavazóhelyen való szavazásra  súlyos 
betegség, öregség vagy rokkantság miatt. 

 Az előzetes fogvatartásban vagy büntetés végrehajtásán 
tartózkodó szavazópolgárok azon büntetés végrehajtási intézményen belül 
levő szavazóhelyen szavaznak, amelyben tartózkodnak. 

 A Szerb Katonaságban levő választók azokon a szavazóhelyeken 
szavaznak, amelyek a legközelebb vannak az egységhez vagy intézményhez, 
amelyben tartózkodnak. 

 Valamennyi választópolgárnak kötelezően, de legkésőbb a 
választások megtartása előtt öt nappal meg kell küldeni a szavazási 
meghívást, amely tartalmazza a következőket: a szavazás napját és 
időpontját, a szavazóhely számát és címét és a számot, amely alatt a 
választópolgár be van jegyezve a választói névjegyzék kivonatába. 

FONTOS MEGJEGYZÉS:  

A köztársasági választások esetében a választópolgár  csak egy szavazási 
meghívót kap, amely tehát a népképviselők megválasztásán való szavazásra és 
a köztársasági elnök megválasztásán való szavazásra vonatkozik.   

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság köteles, hogy a személynek, aki vezető kutya 
segítségével közlekedik és a vezető kutya segítségével való közlekedésre 
megfelelő  okmányokkal rendelkezik, lehetővé tenni azon létesítményhez 
való szabad hozzáférést,  amelyben a szavazóhely van és magához a 
szavazóhelyhez. 

A vezető kutya segítségével való közlekedéshez szükséges megfelelő okmánynak 
tekintendő a következő: 

1) a vezető kutya segítségével való közlekedéshez szükséges tudás, képesség és 
jártasság megszerzéséről szóló bizonyíték – a vezető kutya segítségével 
közlekedő személy számára 

2) az elvégzett képzésről szóló bizonyíték – a vezető kutya számára 
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 Amikor a választópolgár megérkezik a szavazóhelyre, a 
szavazatszedő bizottság a következő cselekedeteket foganatosítja:  

 az UV-lámpával való ellenőrzést, hogy a választó szavazott-e egy másik 
szavazóhelyen, 

 a választópolgár személyi azonosságának megállapítását,  

 annak ellenőrzését, hogy a választó be van-e jegyezve a népképviselők 
megválasztására vonatkozó választói névjegyzék kivonatába, 

 annak ellenőrzését, hogy a választó be van-e jegyezve a köztársasági 
elnök megválasztására vonatkozó választói névjegyzék kivonatába, 

 a választópolgár megjelölése sprayel, 

 a népképviselők megválasztására vonatkozó szavazólap 
szavazópolgárnak való átadása 

 a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó szavazólap 
szavazópolgárnak való átadása 

ELSŐ CSELEKMÉNY: ELLENŐRZÉS UV-LÁMPÁVAL, HOGY A 
VÁLASZTÓ SZAVAZOTT-E MÁS SZAVAZÓHELYEN  
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 ELLENŐRZÉS UV-LÁMPÁVAL annak ellenőrzését jelenti, hogy  a 
választó jobb kézfejének mutatóúja már meg van-e jelölve láthatatlan UV-
tintával.  

 Ha a választónak nincs úja a jobb kézfején, ellenőrizni kell a 
jobbra eső következő hozzáférhető újat és végül a kézfej hüvelykúját. 

 Ha a választónak nincs jobb kézfeje, ellenőrizni kell, hogy 
megjelölték-e a bal kézfejének mutatóúját, illetve a következő hozzáférhető 
úját balra és végül ezen kézfej hüvelykúját, a körömtő alatt. 

 Ha a választónak nincsenek kézfejei, UV-lámpás ellenőrzést nem 
végeznek. 

 

 Ha UV-lámpával megállapítják a sprayból eredő UV-tinta 
nyomainak meglétét, amellyel a választó úját megjelölték, úgy kell 
tekinteni, hogy a választó már szavazott másik szavazóhelyen, ami miatt a 
szavazatszedő bizottság nem engedheti meg, hogy szavazzon, ezért a 
választó köteles halasztás nélkül elhagyni a szavazóhelyet. 

! FIGYELEM: 

Kivételesen,  a szavazatszedő bizottság tagjainak, akiket 
megbíztak a választó újának megjelölésére szolgáló spray 
kezelésével, engedélyezni kell, hogy szavazzanak a saját 
szavazóhelyükön a szavazatszedő bizottság tagjának 
kinevezéséről szóló határozat felmutatásával! 

MÁSODIK CSELEKMÉNY: A SZAVAZÓ AZONOSSÁGÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 

 Miután megállapítja, hogy a választó nem szavazott, szükséges, 
hogy a szavazatszedő bizottság MEGÁLLAPÍTSA A VÁLASZTÓ 
AZONOSSÁGÁT. A választó azonosságának megállapítása olymódon 
történik, hogy a választó odalép a szavazatszedő bizottság következő 
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tagjához, közli vele a családi és utónevét és átadja a szavazási meghívót,  ha 
magával vitte, és bizonyítja a személyi azonosságát . 

! FIGYELEM: 

A választó nem köteles magával vinni a szavazóhelyre a szavazási 
meghívót és a szavazatszedő bizottság nem vonhatja meg ettől a 
választótól a szavazati jogát csak azért mert ezt a meghívót nem 
vitte magával. 

 Személyi azonosságukat a választók érvényes személyi 
igazolvánnyal, illetve érvényes úti okmánnyal (útlevéllel) igazolják. 

 

 

 A szavazatszedő bizottságnak lehetővé kell tennie a szavazást a 
választónak, aki az azonosságát lejárt érvényességű személyi igazolvánnyal 
vagy útlevéllel igazolja, azzal a feltétellel, hogy mellékelje a bizonyítványt, 
hogy a Belügyminisztériumban benyújtotta a kérelmet az új személyi 
igazolvány, illetve útlevél kiadására .  

 Az azonosság igazolására nem lehet használni a hajtási 
jogosjtványt, mert annak formanyomtatványa nem tartalmazza a JMBG-t. 
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 Ha a szavazóhelyen a Szerb Katonaság választói szavaznak, 
azonosságukat igazolhatják a katonai igazolvánnyal is, amely tartalmazza a 
választó fényképét és az egységes törzsnyilvántartási számát.   

 

 Büntető szankciókat végrehajtó intézményen belül levő 
szavazóhelyen szavazó választó az azonosságát igazolhatja megfelelő 
okmánnyal, amit az intézmény ad ki a számára.   

! FIGYELEM: 

A gyakorlatban megtörténhet az az eset, hogy a szavazóhelyre 
érkezik a választó, aki rendelkezik érvényes dokumentummal, 
amelyben  más családi név szerepel a választói névjegyzék 
kivonatában feltüntetett családi névhez viszonyítva. Ebben az 
esetben a szavazatszedő bizottságnak lehetővé kell tennie e 
választónak a szavazást, tekintet nélkül e körülményre, azzal a 
feltétellel, hogy a választó fényképének és egységes 
törzsszámának alapján a dokumentumban, amellyel igazolja az 
azonosságát, meg lehet állapítani, hogy azonos személyről van 
szó.  

HARMADIK  CSELEKMÉNY: ANNAK ELLENŐRZÉSE, HOGY A VÁLASZTÓ 
BE VAN-E JEGYEZVE A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK KIVONATAIBA 
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 Miután megállapította a választó azonosságát, a szavazatszedő 
bizottság LEELLENŐRZI HOGY A VÁLASZTÓ BE VAN-E JEGYEZVE A 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK KIVONATAIBA. 

 Az ellenőrzés olymódon történik, hogy a szavazatszedő bizottság 
a választók azonosságának megállapításval megbízott tagja közli a 
szavazatszedő bizottság választói névjegyzék kivonatainak kezelésével 
megbízott tagjaival a választó családi és utónevét és a JMBG-t és a 
kivonatból való sorszámot, amely fel van tüntetve a szavazási meghívóban, 
ha a választó magával hozta a szavazára. 

 A választó azután odalép a népképviselők megválasztására 
vonatkozó választói névjegyzék kivonatával megbízott szavazatszedő 
bizottsági taghoz, aki megtalálja a választót a kivonatban és bekarikázza a 
választó családi neve előtti srszámot, ami után a választópolgár aláírja a 
kivonatot a megfelelő helyen.  

 A választó azután odalép a köztársasági elnök megválasztására 
vonatkozó választói névjegyzék kivonatával megbízott szavazatszedő 
bizottsági taghoz, aki megtalálja a választót a kivonatban és bekarikázza a 
választó családi neve előtti srszámot, ami után a választópolgár aláírja a 
kivonatot a megfelelő helyen.   

 Ha a szavazatszedő bizottság nem tudja megtalálni a választót a 
választói névjegyzék kivonatában, le kell ellenőriznie, hogy ez a választó 
esetleg be van jegyezve a választói névjegyzék utólagos módosításainak 
mellékelt jegyzékébe. 

 Az utólagos módosítások jegyzéke azon választók jegyzékét 
jelenti, akiket az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium 
határozata alapján, utólagosan jegyeztek be, hogy szavazzanak a 
szavazóhelyen, kitörölték e szavazóhelyről vagy módosult valamelyik 
személyi adatuk. 

 Az utólagos módosítások jegyzékét a KVB-RIK állítja össze és a 
választói névjegyzék megfelelő kivonatának mellékletében található. 
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 Ha a választó nincs bejegyezve sem a választói névjegyzék 
kivonatába, sem a választói névjegyzék utólagos módosításainak 
jegyzékébe, a szavazatszedő bizottságnak le kell ellenőriznie, hogy mely 
szavazóhelyen van bejegyezve a választói névjegyzékbe a 
https://upit.birackispisak.gov.rs honlapon található kérdéssel, vagy az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium telefonos 
kapcsolatfelvétele útján.  

 Ha a szavazatszedő bizottság tagja nem tudja megtalálni a 
választót a kivonatban a dokumentumban levő családi névvel, amellyel 
igazolta az azonosságát, meg kell kérdeznie a választót, hogy az előző 
időszakban  változtatta-e a családi nevét. Ha a választó változtatta a családi 
nevét, a szavazatszedő bizottság tagja köteles azt megkeresni a választói 
névjegyzék kivonatában e másik családi név alatt is. Abban az esetben ha a 
választó be van jegyezve a választói névjegyzék kivonatába másik családi 
név alatt, lehetővé teszik a számára, hogy szavazzon csak ha az azonosságát 
igazoló dokumentumban feltüntetett JMBG azonos a választói névjegyzék 
kivonatában feltüntetett JMBG-vel.  

! FIGYELEM: 

A törvény szigorúan megtiltotta a választó hozzáírását a 
választói névjegyzék kivonatában. E tilalom megszegése alapul 
szolgál a szavazóhelyen való szavazás hivatali kötelességből 
való megtiltásának. Ezért a szavazatszedő bizottság, ha valamely 
személyt nem találja meg a választói névjegyzék kivonatában, 
SEMMI ESTRE SEM SZABAD hozzáírnia a kivonatban és nem 
engedheti meg hogy szavazzon, tekintet nélkül arra, hogy esetleg 
ismeri ezt a személyt vagy ez a személy állítja, hogy csak ezen a 
szavazóhelyen szavaz.  

FONTOS MEGJEGYZÉS:  

A választónak joga van önállóan dönteni hogy melyik választáson 
fog szavazni. 

A szavazatszedő bizottságnak nem szabad kényszeríteni a 
választót, hogy szavazzon valamennyi választáson, amelyet azon a 
szavazóhelyen bonyolítanak, amennyiben a választó ezt nem 
kívánja. 

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság tagja köteles gondot viselni arról, hogy 
a választó aláírja a megfelelő rovatot, tekintettel arra, hogy 

https://upit.birackispisak.gov.rs/
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megtörténhet olyan helyzet, hogy a választói névjegyzék 
kivonatába több olyan választó van bejegyezve ugyanazzal a 
családi és utónévvel.   

Ezért, a választó személyi nevének ellenőrzésén kívül szükséges  
elvégezni a JMBG ellenőrzését is, hogy biztossággal tudni 
lehessen, hogy az igazi személyt karikázzák be a kivonatban.  
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! FIGYELEM: 

Helyhatósági választások köztársasági választásokkal egyidőben 
való megtartásának esetén, lehetséges, hogy némely választók 
nincsenek bejegyezve a választói névjegyzék valamennyi 
kivonatába (például, azok a személyek, akik a tartózkodási helyük 
szerint jelentkeztek be szavazásra, nem lesznek bejegyezve a 
kiválasztott szavazóhely szerinti  választói névjegyzék kivonatába 
a helyhatósági választásokon való szavazásra, hanem csak a 
köztársasági választásokra vonatkozó kivonatokba), úgyhogy 
gondot kell viselni arról, hogy a választók csak azokon a 
választásokon szavazzanak, amelyekre be vannak jegyezve  a 
választói névjegyzék kivonatába, és a szavazatszedő bizottságnak 
semmiféleképpen sem szabad hozzáírnia a választókat azokba a 
kivonatokba, amelyekbe nincsenek bejegyezve. 

! FIGYELEM: 

A rokkant választónak és annak, aki nem képes sajátkezűleg 
aláírni a családi és utónevét a választói névjegyzék kivonatába,   
lehetősége van olymódon aláírni, hogy a választói névjegyzék 
kivonatába a megfelelő helyre pecsétet nyom, amely adatokat 
tartalmaz a személyazonosságáról, illetve a bevésett aláírását 
tartalmazó pecsétet nyom (faximile).   

Az írástudatlan választó, illetve a választó, aki rokkant személy és 
aki nem rendelkezik a személyi azonosságáról szóló adatokat 
tartalmazó pecséttel vagy faximilevel, újlenyomatot tesz vagy 
ehelyett a saját családi és utónevét jegyzi be a segítője, ha azt 
magával hozta a szavazóhelyre a szavazócédula kitöltése céljából. 
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NEGYEDIK CSELEKMÉNY: A VÁLASZTÓ MEGJELÖLÉSE SPRAY-EL  

 

 Miután aláírja a választói névjegyzék valamennyi kivonatát, a 
választó hozzálép a szavazatszedő bizottség tagjához, aki  SPECIÁLIS 
SPRAY-EL MEGJELÖLI A JOBB KÉZFEJÉNEK MUTATÓÚJÁT a köröm töve 
alatt, mint annak jelét, hogy szavazott.  

 A választónak, akinek nincs meg a jobb kézfejének mutatóúja, a 
következő hozzáférhető úját jelölik meg jobbra és végül e kézfej 
hüvelykúját, a köröm töve alatt.  

 A jobb kézfejjel nem rendelkező választónál a bal kézfejének 
mutatóúját kell megjelölni, illetve a következő hozzáférhető újat balra és 
végül e kézfejének hüvelykúját, a köröm töve alatt.  

 Ha a választónak nincs kézfeje, jelölést nem végeznek. 

! FIGYELEM: 

Ha a választó bármilyen okból visszautasítja az újának spray-el 
való megjelölését, a szavazatszedő bizottság nem adja át neki a 
szavazócédulát, illetve nem teszik lehetővé, hogy szavazzon . 
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ÖTÖDIK CSELEKMÉNY: A SZAVAZÓCÉDULA ÁTADÁSA  

 

 Miután a választónak speciális spray-el megjelölték a jobb 
kézfejének mutatóúját, a szavazatszedő bizottság következő tagja  átadja 
neki a népképviselők megválasztására vonatkozó szavazócédulát, a 
szavazatszedő bizottság következő tagja pedig átadja a köztársasági elnök 
megválasztásra vonatkozó szavazócédulát . 

HATODIK CSELEKMÉNY: A VÁLASZTÓ ÚTBAIGAZÍTÁSA  

 Miután a választónak átadták a szavazócédulát, a szavazatszedő 
bizottság köteles útbaigazítani a választót, éspedig, hogy: 

 szavazhat egy választási listára, illetve egy köztársasági 
elnökjelöltre, úgy hogy bekarikázza e választási lista  
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elnevezése előtti sorszámot, illetve a köztársasági elnökre a 
jelölt családi és utóneve előtti sorszámot,  

 a szavazás titkos és hogy paraván mögött kell elvégezni, 

 a szavazócédulák kitöltése után, a választónak azokat össze 
kell hajtania úgy, hogy ne legyen látható hogyan töltötte ki a 
szavazócédulát és így összehajtva be kell dobnia a megfelelő 
szavazóurnába,  

 a szavazás szabad és senkinek sincs joga megakadályozni és 
kényszeríteni, és felelősségre vonni azért, hogy szavazott vagy 
nem szavazott vagy hogy kérje tőle valaki hogy nyilatkozzon 
miért és kire szavazott.  

HETEDIK CSELEKMÉNY: A VÁLASZTÓ SZAVAZÁSA  

  

 Miután elvégzik a valamennyi fennt lejrt cselekményt, a választó 
megkezdheti a szavazást, а szavazatszedő bizottság pedig útbaigazítja a 
választót, hogy a szavazást a szavazófülkében, a paraván mögött 
végezze el. 

A SZAVAZÁS TITKOSSÁGA 

A szavazatszedő bizottság köteles gondot viselni a szavazás titkosságának 
biztosításáról. 

 Ez főként azt jelenti, hogy a szavazatszedő bizottság gondot visel a 
következőkről: 
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 hogy a szavazóhelyen annyi választó lehet jelen, amennyi 
paraván van, 

 hogy a paravánok között legalább egy méter  távolságot kell 
tartani és hogy  a szavazatszedő bizottság tagjaitól és a 
megfigyelők képviselőitől megfelelő távolságra állítsa fel őket, 
hogy a többi választó, a szavazatszedő bizottság tagjai és a 
megfigyelők képviselői ne láthassák hogyan tölti ki a választó 
a szavazócédulát,  

 hogy senki sem közelítse meg a paravánt, míg a választó a 
szavazócédulát kitölti, 

 hogy a szavazóhelyen a szavazatszedő bizottság tagjai, más 
választók, a megfigyelők képviselői vagy bármilyen más 
személy nem sugalmazhassa a választónak kire szavazzon, 

  hogy egy személy sem szavazhat más személy helyett. 

NYOLCADIK CSELEKMÉNY: A SZAVAZÓCÉDULÁK BEDOBÁSA A 
MEGFELELŐ SZAVAZÓURNÁKBA 

 

 Miután kitöltötte a szavazócédulát a parlamentáris választásokra 
és az elnöki választásokra vonatkozó szavazócédulát, a választó összhajtja 
és bedobja a megfelelő szavazóurnákba, azután pedig elhagyja a 
szavazóhelyet. 

 Tekintettel arra, hogy a 2022. április 3-i választásokon  
valamennyi szavazóhelyen két-két szavazóurna lesz (14 községben és 
városban és városi községben levő szavazóhelyen pedig, amelyekben 
helyhatósági választásokat is tartanak, három-három szavazóurna is lesz), 
nagyon fontos, hogy valamennyi szavazóurnára ráakasztják a választások 
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megjelölését, amelyekre vonatkozik, hogy a választók ne dobják be a 
szavazócédulákat téves szavazóurnába. 

MEGJEGYZÉS:  

A szavazatszedő bizottság egy tagja köteles gondoskodni arról, 
hogy a választók a szavazócédulákat a megfelelő szavazóurnába 
dobják be.  

A szavazatszedő bizottság kötelessége, hogy abban az esetben, ha 
megállapítja vagy kétség merül fel, hogy valamelyik választó a 
szavazócéduláját nem dobta be a szavazóurnába a szavazóhely 
elhagyása előtt, erről értesítenie kell a rendőrséget és a helyi 
választási bizottságot. 

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 

 Abban az esetben, ha a köztársasági választásokkal egyidőben 
helyhatósági választásokat is tartanak, szükséges, hogy a választó, miután 
aláírja a választói névjegyzék mindkét kivonatát a köztársasági 
választásokra, hozzálép a helyhatósági választásokra vonatkozó választói 
névjegyzék kivonatának kezelésére megbízott szavazatszedő bizottsági 
taghoz. A szavazatszedő bizottság ezen tagja megismétli a választó 
megkeresésének eljárását a kivonatban, a választó családi neve előtti 
sorszám bekarikázásával és lehetővé teszi a választó aláírását a kivonatban, 
a szavazatszedő bizottság utolsó tagja pedig, a köztársasági választásokra 
vonatkozó szavazócédula átadása után, átadja a helyhatósági választásokra 
vonatkozó szavazócédulát is . 
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6. SZAVAZÁS A SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL 

 A törvény megadja a lehetőséget, hogy a választópolgár a 
szavazóhelyen kívül szavazzon súlyos betegség, öregség vagy rokkantság 
következtében. 

 Ezzel összhangban, a szavazóhelyen kívüli szavazás nem 
megengedett azoknak a személyeknek, akiknek az általuk végzett munka 
természete miatt  nincs lehetőségük, hogy abban az időben, amikor a 
szavazóhely nyitva van, elvégezzék a szavazást. 

 Törvény írja elő, hogy a szavazóhelyen kívüli szavazás csak azon a 
területen végezhető el, amely felöleli a szavazóhelyet.  

 Úgyszintén törvény írja elő, hogy a választó, akinek nincs 
lehetősége szavazni a szavazóhelyen, arról, hogy szavazni szeretne 
értesítheti a helyi választási bizottságot legkorábban 72 órával a 
szavazás napja előtt, de legkésőbb 11.00 óráig a szavazás napján, 
illetve a szavazatszedő bizottságot, legkésőbb 11.00 óráig. 

 A helyi választási bizottság nyilvántartást vezet a választóktól 
kapott értesítésekről, hogy a szavazóhelyen kívül szeretnének szavazni és 
köteles az átvett értesítésekről időben értesíteni a szavazatszedő 
bizottságokat.  

 A szavazatszedő bizottságnak kötelessége ellenőrizni, hogy a 
szavazóhelyen kívüli szavazásra jelentekező valamennyi választó: 

 be van-e jegyezve valamennyi választói névjegyzék kivonatába 

 azon a területen tartózkodnak-e, amely felöleli a szavazóhelyet 

! FIGYELEM: 

Ellenőrzéskor, hogy a választó be van-e jegyezve  a választói névjegyzék 
kivonatába, a szavazatszedő bizottságnak NEM SZABAD bekarikázni a 
számot, amely alatt a választó be van jegyezve a kivonatokba, SEM 
bejegyezni a megjegyzést, hogy a szavazóhelyen kívül szavazott. A sorszám 
bekarikázását a választói névjegyzék kivonatában és a megjegyzés 
bejegyzését, hogy a választó a szavazóhelyen kívül szavazott, csak azután 
lehet, miután a választó szavazott a szavazóhelyen kívül, illetve a megbízott 
visszatérése után, miután megállapította, hogy a választó aláírta azon 
választási jogáról szóló bizonyítványt, hogy a szavazóhelyen kívül 
szavazzon.   
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 A választó meglátogatása előtt, külön ki kell tölteni a 
szavazóhelyen kívül való szavazásra vonatkozó választási jogról szóló 
bizonyítványt mindkét választási folymatra. 

BIZONYÍTVÁNY A SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI SZAVAZÁSRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI JOG MEGERŐSÍTÉSÉRŐL A 
NÉPKÉPVISELŐI VÁLASZTÁSOKON 
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BIZONYÍTVÁNY A SZAVAZÓHELYEN KÍVÜLI SZAVAZÁSRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI JOG MEGERŐSÍTÉSÉRŐL A 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI  VÁLASZTÁSOKON 

 

 A választónak a szavazóhelyen kívül való szavazása 
lebyonyolítására, a szavazatszedő bizottság elnöke és a szavazatszedő 
bizottság megbízottja előkészíti a következő anyagokat: 

 A gyűjtő választási listát, 
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 A jelöltlistát a köztársasági elnök megválasztására, 

 UV-lámpát, 

 spray-t a választó újának megjelölésére, 

 két kitöltött bizonyítványt a szavazóhelyen kívüli szavazásra 
vonatkozó választási jogról (egy-egy bizonyítványt 
valamennyi választásra), valamennyi választó esetében, akik a 
szavazóhelyen kívül szavaznak, 

 szükséges számú szavazócédulát (mindkét választási 
folyamatra) valamennyi választó esetében, akik a 
szavazóhelyen kívül szavaznak 

 szükséges számú borítékot (mindkét választási folyamatra) 
amelybe a szavazóhelyen kívül szavazó választó a szavazás 
után a szavazócédulát elhelyezi (külön borítékok) 

 szükséges számú borítékot (mindkét választási folyamatra), 
amelybe a szavazatszedő bizottság megbízottja a 
szavazócédulákat tartalmazó külön borítékot és a 
szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról 
szóló aláírt bizonyítványt elhelyezi (hivatalos borítékok) 

 прибор за писање и налепнице за печаћење коверата  

 Mint ahogyan említettük, a szavazóhelyen kívüli szavazást a 
szavazatszedő bizottság megbízottjai folytatják le – a szavazatszedő 
bizottság három tagja vagy helyettes tagja, akiket különféle 
meghatalmazott előterjesztők neveznek ki, akik közül legalább egy 
megbízott az ellenzéki választási lista képviselőjének kell lennie.  

MEGJEGYZÉS:  

Ha a stavazóhelyen kívüli szavazásra nagy számú választó 
jelentkezik, a szavazatszedő bizottság megbeszélheti, hogy több 
csapatot határozzanak meg a szavazóhelyen kívüli szavazás 
lefolytatására, hogy biztosítani tudják minden jelentkező választó 
szavazását. Ebben az esetben, a szavazatszedő bizottság  a helyi 
választási bizottságtól kiegészítő spray-eket, UV-lámpákat, gyűjtő 
választási listákat és a köztársasági elnökválasztás több 
jelöltlistáját igényli. 

MEGJEGYZÉS:  

A szavazóhelyen kívüli szavazáson  joguk van részt venni az 
akreditált hazai és külföldi megfigyelőknek. 
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 A választóhoz való érkezéskor, először meg kell állapítani a 
személyi azonosságát, azután elleneőrizni kell UV-lámpával, hogy szavazott-
e már. 

 A szavazatszedő bizottság megbízottai a választó azonosságát úgy 
állapítják meg, hogy a választó betekintésre bocsájtja a megfelelő azonosító 
dokumentumot (érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet). A  
szavazatszedő bizottság megbízottainak össze kell hasonlítaniuk a választó 
azonosító dokumentumaiban szerepelő adatokat a szavazóhelyen kívüli  
szavazásra vonatkozó választási jogról szóló bizonyítványba bejegyzett 
adatokkal, illetve meg kell állapítaniuk, hogy a választó családi és utóneve 
és az egységes törzsnyilvántartási száma azonosak-e mindkét 
dokumentumban. 

 A választónak, akinek lejárt a személyi igazolványának vagy az 
útlevelének az érvényessége, engedélyezni kell a szavazást, de csak azzal a 
feltétellel, hogy a választó mellékelje a bizonyítványt, hogy a 
Belügyminisztériumhoz kérelmet nyújtott be új személyi igazolvány, illetve 
útlevél kiadására. 

 Abban az esetben, ha a választó, aki érvényes dokumentummal 
rendelkezik, amelyben másik családi név szerepel ahhoz viszonyítva, ami a 
a szavazóhelyen kívüli  szavazásra vonatkozó választási jogról szóló 
bizonyítványban szerepel, a szavazatszedő bizottság megbízottjának 
lehetővé kell tennie e választó szavazását, tekintet nélkül erre a 
körülményre, azzal a a feltétellel, hogy a választónak  az azonosságát 
bizonyító dokumentumban levő fényképe és az egységes 
törzsnyilvántartási száma alapján meg lehet állapítani, hogy ugyanarról a 
személyről van szó. 

 Miután megállapították a választó személyazonosságát és UV-
lámpás ellenőrzéssel megállapították, hogy még nem szavazott, a 
választónak át kell adni a szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó 
választási jogról szóló kitöltött bizonyítványt mindkét választási folyamatra 
vonatkozóan, hogy a választó aláírhassa. 

 A szavazatszedő bizottság megbízottainak KÖTELEZŐ felhívni a 
választó figyelmét arra, hogy alá kell írnia a választási jogról szóló mindkét 
bizonyítványt és hogy valamennyi szavazócédulát külön borítékba 
helyezzen, nem pedig mindet egybe. 

 A választó rokkant személy aláírására a szavazóhelyen kívüli 
szavazásra vonatkozó választási jogról szóló bizonyítványban  a választó 
aláírására ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a választói névjegyzék 
kivonatában való aláíráshoz a szavazóhelyen.  
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! FIGYELEM: 

A választó újának spray-el való megjelölése és a választási anyag 
átadása előtt, a szavazatszedő bizottság megbízottjanak 
kötelezően le kell ellenőriznie, hogy a választó aláírta-e a 
szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról szóló 
bizonyítványokat, valamint, hogy ezek a bizonyítványok a 
hivatalos borítékokban vannak-e, mert e bizonyítványok 
aláírása helyettesíti a választói névjegyzék kivonatainak 
aláírását, az aláíratlan bizonyítvány pedig, a törvény 
értelmében, azt jelenti, hogy a választó nem szavazott és hogy 
ezért az ő külön borítékát a szavazócédulával nem is nyitják 
fel, hanem tárolják a választási anyag zsákjában együtt a 
felhasználatlan szavazócédulákkal. 

 Amikor a választó aláírja a választási jogról szóló mindkét 
bizonyítványt és visszaadja a szavazatszedő bizottság megbízottjainak, 
spray-el megjelölik a választó jobb kézfejének mutatóúját, illetve másik 
megfelelő újat és átadják a következő választási anyagot: 

 - két szavazócédulát (egyet a parlamentáris és egyet az elnöki 
választásokra); 

 - a gyűjtő választási listát; 

 - a köztársasági elnök megválasztására vonatkozó jelöltlistát; 

 - két külön borítékot, amelyekbe a választó elhelyezi a 
szavazócédulékat, miután leszavazott.   

MEGJEGYZÉS: 

Ha a választó visszautasítja, illetve nem engedélyezi, hogy spray-el 
megjelöljék az úját, a szavazatszedő bizottság megbízottja nem 
engedi meg, hogy szavazzon. 

  Ezután, a választónak megmagyarázzák a szavazási folyamatot és 
megemlítik, hogy miután kitölti a szavazólapot, össze kell hajtania és így 
összehajtva  a kapott külön borítékba kell helyeznie. 
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 Miután elvégzik a fennt említett cselekményeket, a szavazatszedő 
bizottság megbízottai elhagyják a helyiséget, amelyben a választónak 
szavaznia kellett. 

MEGJEGYZÉS: 

Amennyiben a választó nem képes kitölteni a szavazócédulát 
(írástudatla, nem jól lát, rokkant vagy egyéb okból), csak segítő 
segítségével szavazhat, ugyanazon a módon, ahogyan az 
írástudatlanok és a gyengén látók, valamint a rokkant személyek 
ezt a segítséget használják, amikor a szavazóhelyen szavaznak. 

 Miután leszavazott, a szavazatszedő bizottság megbízottai 
visszatérnek a helyiségbe, ahol a választó szavazott és átveszik a borítékot, 
amelybe a választó elhelyezte a szavazócéduláit és amelyet a választó 
jelenlétében ragcédulával lepecsételnek. 

 Azután egy hivatalos borítékba kell helyezni a népképviselői 
választások szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról 
szóló aláírt bizonyítványt és a lepecsételt borítékot, amelyben van a 
népképviselők választására vonatkozó szavazócédula, a másik hivatalos 
borítékba pedig elhelyezik a köztársasági elnöki választások  szavazóhelyen 
kívüli szavazására vonatkozó választási jogról szóló aláírt bizonyítványt és 
a lepecsételt külön borítékot, amelyben van a köztársagi elnök választására 
vonatkozó szavazócédula, ami után a szavazás befejezettnek tekintendő. 
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 A szavazóhelyre való visszatérés után, a szavazatszedő bizottság 
megbízottai rögtön átadják a szavazatszedő bizottság elnökének a hivatalos 
borítékot, amelyet a szavazatszedő bizottság elnöke felnyit és leellenőrzi, 
hogy benne vannak-e a szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó 
választási jogról szóló bizonyítványok és hogy a választó aláírta-e azokat. 

 Csak miután megállapítást nyer, hogy a hivatalos borítékban 
benne vannak a  szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási 
jogról szóló bizonyítványok és hogy a választó aláírta azokat, bekarikázza a 
sorszámot, amely alatt ezt a választót bejegyezték a választói névjegyzék 
megfelelő kivonatába és a választó aláírásának a helyén a választói 
névjegyzék kivonatában megjegyzést kell tenni, hogy a választó a 
szavazóhelyen kívül szavazott („sz.h. kívül szavazott“). 

 Ezután, a szavazatszedő bizottság elnöke felnyitja a lepecsételt 
külön borítékot és kiveszi az összehajtott szavazócédulát és így összehajtva 
bedobja a megfeelő szavazóurnába, gondot viselve arról, hogy ne lehessen 
látni kire szavazott a választó. 

! FIGYELEM: 

HA SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL VALÓ SZAVAZÁSRA VONATKOZÓ 
VÁLASZTÁSI JOGRÓL SZÓLÓ BIZONYÍTVÁNY ALÁ VAN ÍRVA, a 
szavazatszedő bizottságnak nem szabad elfelejtenie, hogy a 
választói névjegyzék megfelelő kivonatába bejegyezze azt a 
megjegyzést, hogy a választó a szavazóhelyen kívül szavazott. 
Ellenkezőleg, probléma keletkezik a szavazás eredményének 
megállapításakor és a választásokon résztvevő választók 
számának megállapításakor! 

! FIGYELEM: 

HA A VÁLASZTÁSI JOGRÓL SZÓLÓ BIZONYÍTVÁNY NINCS 
ALÁÍRVA, NEM SZABAD bejegyezni a megjegyzést a választói 
névjegyzék kivonatába, hogy a választó a szavazóhelyen kívül 
szavazott, a hivatalos borítékot pedig, amelyben a szavazócédula 
van, NEM KELL KINYITNI, henem így lepecsételve a szavazás után 
át kell adni a helyi választási bizottságnak a felhasználatlan 
szavazócédulék borítékába!  

Abban az esetben, ha csak  egy bizonyítvány van aláírva a 
választási jogról, be kell jegyezni a megjegyzést, hogy a választó 
a szavazóhelyen kívül szavazott csak abba a választói névjegyzék 
kivonatába, amelyre a bizonyítványt aláírták és csak ezt a 
szavazócédulát kell bedobni a megfelelő szavazóurnába. 
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 A  szavazatszedő bizottság A szavazatszedő bizottság  munkájáról 
szóló jegyzőkönyvbe bejegyzi a következőket (mindkét választási 
folyamat esetében): 

 a szavazóhelyen kívül szavazott választók számát, 

 a szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról 
szóló kitöltött és aláírt bizonyítványok számát. 

 A szavazás után, a szavazatszedő bizottság, a többi választási 
anyaggal együtt külön borítékban mellékeli a szavazóhelyen kívül  
leszavazott valamennyi választó választási jogáról szóló  ALÁÍRT és 
ALÁÍRATLAN bizonyítványokat.   
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A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK EGYIDEJŰ MEGTARTÁSA A 
KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSOKKAL 

 Ha a köztársasági választásokkal egyidőben lebonyolítják a 
helyhatósági választásokat is, a szavazatszedő bizottság kötelezően 
leellenőrzi, hogy a választó be van-e jegyezve VALAMENNYI VÁLASZTÓI 
NÉVJEGYZÉK KIVONATÁBA. 

! FIGYELEM: 

 Ha a köztársasági választásokkal egyidőben lebonyolítják a 
helyhatósági választásokat is, a választónak pedig azon jogán 
kívül, hogy szavazzon a köztársasági választásokon, joga van 
szavazni a helyhatósági választásokon is, a szavazatszedő 
bizottságnak három bizonyítványt kell kitöltenie a szavazóhelyen 
kívüli szavazásra vonatkozó választási jogról, tehát külön 
bizonyítványt valamennyi választás esetében és   a választó 
köteles aláírni mind a három bizonyítványt, mert 
emlékezetetőül, a választó aláírása ezeken a 
bizonyítványokon helyettesíti a válsztónak a választói 
névjegyzék kivonatában tett aláírását. 

! KÜLÖN FIGYELEM: 

Ha a választó szavazott a helyhatósági választásokon is, a 
szavazóhelyre való visszatérése után  kötelezően ellenőrizni kell, 
hogy a választó aláírta-e a helyhatósági választásokon való 
szavazásra vonatkozó választási jogról szóló bizonyítványt is! 
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÁLASZTÓKKAL VALÓ 
KOMMUNIKÁCIÓ  ÉS TÁMOGATÁSUKNAK MÓDJA 

 A szavazatszedő bizottság tagjainak felelőssége és kötelessége, 
hogy támogatást nyújtsanak a választóknak a választások folyamán. 

 Némely választóknak, főként pedig a fogyatékkal élő 
választóknak, lehet, hogy szükségük lesz a szavazatszedő bizottság 
tagjainak támogatására a szavazás folyamán. 

 A jelen fejezet keretében rámutatunk a fogyatékkal élő választók 
szavazáshoz való házzárésének lehetővé tételével kapcsolatos néhány 
hasznos tanácsra,. 

 Mindjárt az elején, fontos tudni, hogy nincs minden fogyatékkal 
élő személynek látható fogyatékossága, mert ezeknek a személyeknek 
némelykor lehet olyan fogyatékossága, ami nem szembeötlő. Ezért, a 
szavazatszedő bizottság tagjainak szem előtt kell tartaniuk, hogy minden 
választóhoz körültekintő figyelemmel kell fordulniuk és segítséget nyújtani 
valamennyi választónak, aki ezt kéri, tekintet nélkül arra, hogy első látásra 
nem vették észre a fogyatékosságát. 

7.1. A SZAVAZÓHELYEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE  

 A Köztársasági Választási Bizottság A Szerb Köztársaság 
szavazóhelyei megközelíthetőségének felméréséről szóló 2019. december 
20-i 02-Szám:013-99/19. szám alatti határozatában szabályozta a Szerb 
Köztársaságban levő szavazóhelyek felmérésének módját.   

 A megközelíthetőség felmérésének célja azon feltételek javítása, 
amelyek mellett a választók érvényesítik a szavazóhelyeken a választási 
jogaikat, külön figyelembe véve a fogyatékkal élőknek a választási 
folyamatban való helyzetének előmozdítását. 

 A megközelíthetőség felmérését a községi/városi közigazgatás, 
illetve Belgrád város városi községeinek közigazgatása végzi. 

  A szavazóhelyek megközelíthetősgének felmérésekor, kötelezően, 
többek között, felmérik azt a helyiséget, amelyben a szavazóhely van, a 
szavazóhely bejárati ajtaját, a létesítményen belüli közlekedést és a 
választókkal való információcsere és kommunikáció formái 

A Szerb Köztársaságban a szavazóhelyek megközelíthetőségének felmérése 
megtalálható a KVB-RIK követekező hivatalos honlapján: 
https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/3194/pristupacnost-birackih-
mesta.php  

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/3194/pristupacnost-birackih-mesta.php
https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/3194/pristupacnost-birackih-mesta.php
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7.2.  A SZAVAZÓHELY ELRENDEZÉSE A FOGYATÉKKAL  ÉLŐK 
SZÜKSÉGELETEIHEZ VALÓ IGAZÍTÁS CÉLJÁBÓL  

 Mielőtt a szavazóhelyet megnyitják a szavazásra, a szavazóhelyet 
olymódon kell elrendezmi, hogy megfeleljen a fogyatékkal élő választók 
számára. 

 Hogy ezt megtegyék, a szavazatszedő bizottság figyelmesen 
átvizsgálja a helyiséget és a következőket ellenőrzi: 

 1. eléggé világos-e a helyiség, hogy a választók láthassák a 
szavazatszedő bizottság tagjának arcát, akivel beszél és hogy nehézség 
nélkül el tudják olvasni a szavazócédulát; 

 2. amennyiben a helyiség nincs eléggé kivilágítva, gondoskodni 
kell róla, hogy legyen (pl. bekapcsolni a lámpát, az ablak függönyét 
széthúzni, a redőnyöket felengedni, stb.); 

 3.a helyiség bejárati ajtaja elegendően nyitva van-e, hogy a 
választók, akik kerekes széket, mankót, botot vagy járókát használnak, 
könnyen beléphessenek a helyiségbe; 

MEGJEGYZÉS:  

Amennyiben az ajtónak állandóan nyitva kell lennie, szükséges 
gondoskodni arról, hogy az nyitott legyen akkor, amikor a 
fogyatékkal élő választó megérkezik a szavazóhelyre és kerekes 
széket, mankót, botot vagy járókát használ . 

 4. a helyiségi falakon vagy a mennyezeten vannak-e alacsonyan 
függő elemek, amelyek a vak vagy gyengén látó választóknak akadályt 
képezhet a belépéskor és a helyiségben való közlekedéskor, amelyben a 
szavazóhely van ; 

 Amennyiben ilyen elemek vannak, a szavazatszedő bizottság 
tagjai kötelesek gondoskodni róla, hogy eltávolítsák vagy pedig a vak vagy 
gyengén látó választók belépésekor és a helyiségben való közlekedésükkor 
lehetővé tegyék, hogy ezek az elemek ne akadályozza őket . 

 5. hozzáférhetőek-e a papír és a ceruza, amelyeket használhatnak, 
ha ez szükséges, hogy leírjonak vagy lerajzoljanak valamilyen útbaigazítást 
a választók számára; 
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MEGJEGYZÉS:  

A papír és a ceruza, a szavazatszedő bizottság rendelkezésére 
bocsátott anyag kötelező részét képezik, és elenegdhetetlen a 
hozzáférhetőségük a szavazatszedő bizottság tagjai számára, 
amennyiben fennáll a szükséglet, hogy a fogyatékkal élő 
választóknak megmagyarázzanak valamit, leírjanak vagy 
lerajzoljanak. 

 6. a szavazóhelyen van-e elegendő hely a választók részére, akik 
kerekes széket haználnak, hogy zavartalanul tudjanak közlekedni a 
helyiségben; 

MEGJEGYZÉS:  

Amennyiben nincs elegendő hely a helyiségben, ahol a 
szavazóhely van a kerekes széket használó választók 
közlekedésére, a szavazatszedő bizottságnak át kell helyeznie a 
székeket és egyéb tárgyakat, a szükségtelen tárgyakat pedig 
kihelyezni a szavazóhelyről, hogy a fogyatékkal élő választó 
zavartalanul végezze  a cselekményeket és közlekedhessen a 
helyiségben a szavazás alatt. 

 7. a szavazóurnák elegendően alacsonyan vannak-e elhelyezve, 
hogy a fogyatékkal élő választó könnyen bedobhassa a szavazócédulát; 

MEGJEGYZÉS:  

Amennyiben  a szavazóurnák nincsenek olyan magasságban 
felállítva, hogy a fogyatékkal élő választó könnyen bedobhassa a 
szavazócédulát, a szavazatszedő bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy ennek a választónak segítsenek, hogy a szavazócédulát 
zavartalanul bedobja a megfelelő szavazóurnába 

! FIGYELEM: 

A helyiségnek, amelyben a szavazóhely van megközelíthetőnek 
kell lennie valamennyi választó számára, de főként a fogyatékkal 
élő személyek számára. 
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7.3. A TERMINOLÓGIA, AMELY HASZNÁLATOS A FOGYATÉKKAL 
ÉLŐ SZEMÉLYEKKEL VALÓ KOMMUNIKCIÓBAN  

 Fogyatékkal élő személy 

 Vak vagy gyengén látó személy 

 Süket vagy hallásfogyatékos személy 

 Kerekes széket használó személy 

7.4. A FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÁLASZTÓK  JOGA, HOGY SEGÍTŐ 
SEGÍTSÉGÉVEL SZAVAZZANAK 

 A választó, akinek nincs lehetősége, hogy a szavazóhelyen 
személyesen szavazzon, joga van magával vinni egy személyt, aki helyette, a 
választó által meghatározott módon, elvégzi a szavazást (pl. a személyi 
dokumentumok  és a szavazási meghívó átadása, a választói névjegyzék 
kivonatában való sajátkezű aláírása vagy bevésett aláírással rendelkező 
pecsét (faximile) vagy a választó személyes adatait tartalmazó pecsét 
használata, a szavazócédula kitöltése úgy, ahogyan a választó elrendeli, 
stb.). 

 A választó helyett, akinek nincs lehetősége, hogy önállóan aláírja 
magát, a választói névjegyzék kivonatába a segítője írja alá a saját családi és 
utónevét. 

7.5. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÁLASZTÓK 
SEGÍTSÉG-NYÚJTÁSÁBAN  

 A szavazatszedő bizottság tagjainak feladata: 

 meg kell kérdezniük valamennyi választót, hogy szüksége 
van-e segítségre; 

 tiszteletben kell tartaniuk a választót, aki fogyatékkal élő 
személy és aki a szavazóhelyre segítőt hozott magával, aki 
helyette és a rendelkezése szerint elvégzi a szavazást; 

 a fogyatékkal élő személyekhez kell közvetlenül fordulniuk, 
nem pedig a segítőjükhöz; 

 türelmeseknek kell lenniük, amikor a választóknak 
magyarázzák a szavazás folyamatát. 
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7.5.1. FIZIKAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 

 A fizikai fogyatékkal élő személynek nehézségei lehetnek járás 
közben vagy a lépcsőn való közlekedésben és kerekes széket is használhat 
vagy egyéb segédeszközöket (mankó, bot vagy járóka). 

FIZIKAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ VÁLASZTÓKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS SEGÍTSÉG NYÚJTÁS MÓDJA 

 Amennyiben a szavazatszedő bizottság észreveszi, hogy  a fizikai 
fogyatékkal élő választónak nehézségei vannak a helyiségbe való 
belépéskor, amelyben a szavazóhely van vagy az ajtó nyitásakor, fel kell 
kínálni neki a segítséget. Úgyszintén, a választó megkérheti, hogy a 
szavazatszedő bizottság tagjára támaszkodjon vagy megkérheti azt, hogy 
segítsen a helyiségbe való belépéskor. 

 A szavazatszedő bizottság tagjainak figyelmet kell fordítaniuk a 
következő dolgokra, amennyiben a kerekes széket használó választó 
megközelíti a szavazóhelyet : 

 ne támaszkodjanak a kerekes székre és ne nyúljonak hozzá a 
választó engedélye nélkül, 

 amennyiben egy percnél hosszabb ideig beszélnek a 
választóval, aki kerekes széket használ, le kell hajolniuk, hogy 
a választóval egy szinten beszéljenek. 

7.5.2. ÉRZÉKSZERVI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY 

 Érzékszervi fogyatékossággal élő személyek a következők: 

 vak és gyengén látó személyek; 

 süket és nagyothalló személyek. 

A VAK ÉS GYENGÉN LÁTÓ VÁLASZTÓKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
SEGÍTSÉG NYÚJTÁS MÓDJA 

 Ha vak vagy gyengén látó választó belép a helyiségbe, ahol a 
szavazóhely van, egyedül vagy segítővel, a szavazatszedő bizottság köteles 
bemutatkozni. 

 Amennyiben szükséges a vak vagy gyengén látó választónak 
felkelteni a figyelmét, a szavazatszedő bizottság tagjának üdvözölnie kell és 
esetleg könnyedén megérinteni a vállát. 
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 A szavazatszedő bizottság tagja köteles felkínálni a segítséget a 
vak vagy gyengén látó választónak és a segítőjének, úgy hogy útba igazítja a 
helyig, ahol el kell végezni a cselekeményeket a szavazás eljárásában (a hely 
ahol végzik az UV-lámpával való ellenőrzést, a hely ahol megállapítják a 
választó személyazonosságát, a hely ahol megállapítják, hogy a választó be 
van-e jegyezve a választói névjjegyzék kivonatába, a hely ahol a választó 
maga vagy a segítő segítségével aláírja a választói névjegyzék kivonatát,  a 
paraván mögötti hely ahol szavazni kell és a hely ahol el vannak helyezve a 
szavazóurnák). 

A SÜKET ÉS NAGYOT HALLÓ VÁLASZTÓKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS SEGÍTSÉG NYÚJTÁS MÓDJA 

 Amennyiben szükséges, hogy a szavazatszedő bizottság tagja 
felkeltse  a vak vagy nagyothalló választó figyelmét, ezt olymódon kell 
tennie, hogy kézzel enyhén int vagy megérinti a választó vállát. 

 A szavazatszedő bizottság tagjának mindíg a választó arcába kell 
néznie és lassan és tisztán kell beszélniük. 

 Amennyiben szükséges, a szavazatszedő bizottság tagja leírhatja 
vagy lerajzolhatja a magyarázatot. 

 A szavazatszedő bizottság tagja köteles közvetlenül a választóval 
beszélni, akkor is ha jelen van a segítő vagy a jelbeszéd tolmács. 

 Amennyiben a választó nem érti vagy nem hall meghatározott 
szót, amelyet a szavazatszedő bizottság tagja kimondott, meg kell kísérelnie 
valamilyen egyéb szót kimondani. 

7.5.3. ÉRTEMI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK 

 Az értelmi fogyatékos személyeknek nehézségeik lehetnek a tér, a 
kommunikáció elsajátításában vagy összetett vagy új üzenetek 
megértésében. Ez, például lehet az eset az autizmus spektrumában 
jelentkező zavarokkal küzdő személyeknél vagy a Down szindrómás 
személyeknél. 

AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOS VÁLASZTÓKKAL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS SEGÍTSÉG NYÚJTÁS MÓDJA 

 Az értelmi fogyatékos választónak lehet segítője. 

 Amikor a szavazatszedő bizottság tagja beszél az értelmi 
fogyatékos  választóval, szembe kell néznie és lassa és tisztán kell beszélni. 
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 A szavazatszedő bizottság tagjának egyszerű és tiszta 
kifejezéseket kell használnia, hogy meg tudja neki magyarázni a szavazás 
eljárását . 

 A szavazatszedő bizottság tagjának úgy kell beszélnie, mint 
bármelyik más választóval és késznek kell lennie, hogy leírja vagy lerajzolja 
a választónak a magyarázatot, hogy segítsen neki megérteni a szavazás 
eljárását. 

 A szavazatszedő bizottság tagjának el kell kerülnie a zajt és az 
emelekedett hangot, amelyre az értelmi fogyatékos személyek külön 
érzékenyek lehetnek. 

! FIGYELEM:  

Az értelmi fogyatékos választó szavazhat a szavazóhelyen kívül. A 
szavazatszedő bizottság megbízottainak, akik lefolytatják a 
szavazóhelyen kívüli szavazást, az értelmi fogyatékos  választóval 
való kommunikációban alkalmazniuk kell a fennt említett 
ajánlásokat a szavazóhelyen kívüli szavazásra vonatkozóan . 
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8. RENDFENNTARTÁS A SZAVAZÓHELYEN  

 A szavazatszedő bizottságok kötelesek gondoskodni a rendről a 
szavazóhelyen. 

 Ezzel kapcsolatban szem előtt kell tartani, hogy a szavazóhelyen 
csak azok a személyek lehetnek jelen, akiknek jogaik és kötelességeik 
vannak a választok lebonyolításával kapcsolatban. Ezek:  

 a szavazatszedő bizottság tagjai és helyettes tagjai 

 a helyi választási bizottság tagjai és helyettes tagjai 

 a KVB-RIK tagjai és helyettes tagjai 

 a vélasztók 

 a megfigyelők akreditált képviselői   

 a media képviselői 

 A szavazatszedő bizottság, a helyi választási bizottság és a 
KVB-RIK tagjai egész idő alatt részt vehetnek a szavazóhelyen való 
választáson. 

 A választó csak annyi ideig lehet jelen a szavazóhelyen, amennyi 
szükséges, hogy elvégezze a szavazás eljárását. Miután elvégzi a szavazást, a 
választó köteles rögtön elhagyni a szavazóhelyet. 

 Már említettük, hogy  a helyiségben, ahol folyik a szavazás csak 
annyi választó lehet jelen, amennyi biztosított paraván van a szavazáshoz. 

 A személy, akinek a szavazatszedő bizottság nem engedte meg, 
hogy szavazzon (mert nincs bejegyezve a választói névjegyzék kivonatába, 
sem a választói névjegyzékben történt utólagos módosítások jegyzékébe, 
vagy nem tudja bebizonyítani a személyazonosságát vagy az UV-lámpás 
ellenőrzés  megmutatta, hogy már szavazott), köteles rögtön elhagyni a 
szavazóhelyet miután a szavazatszedő bizottság közli, hogy nem szavazhat . 

 A megfigyelők képviselői azok a személyek, akiknek a KVB-RIK 
engedélyezte a választások figyelemmel kísérését és ők csak akkor lehetnek 
jelen a szavazóhelyen, ha rendelkeznek a KVB-RIK akreditációjával.  
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A megfigyelők képviselőinek joguk van figyelemmel kísérni a szavazatszedő 
bizottság munkájának valamennyi fázisát és valamennyi választási 
cselekményt, ami azt jelenti, hogy figyelemmel kísérhetik a szavazatszedő 
bizottság munkját a választási anyag átvételétől/átadásáig a szavazás előtt. 

 Ami a szavazás napját illeti, a megfigyelők képviselői a 
szavazóhelyre érkezhetnek már a szavazatszedő bizottság tagjainak 
gyülekezete alkalmával, tehát a szavazóhely megnyitása előtt, és a 
szavazóhelyen maradhatnak a szavazatszedő bizottság munkájának végéig, 
beleszámítva a szavazatszedő bizottság munkájának megfigyelését a 
választási anyag átvétele/átadása alakalmával a helyi választási 
bizottságnak a szavazás után a község/város épületében. 
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MEGJEGYZÉS:  

A törvény értelmében, a megfigyelő képviselője eljöhet a 
szavazóhelyre akreditált fordító kíséretében, miközben ennek a 
fordítónak nem szabad jelen lennie a szavazóhelyen a megfigyelő 
képviselője, akinek kíséretében van, nélkül.  

Ami a hazai megfigyelőket illeti, egy egyesület több képviselőt 
jelenthet be, de a szavazóhelyen közülük csak egy  lehet jelen, ami 
azt jelenti, hogy váltakozhatnak a szavazás folyamán.  

A megfigyelők képviselői kötelesek egész idő alatt a 
szavazóhelyen viselni és látható helyen kitűzni az igazolványt, 
amit a KVB-RIK adott ki a számukra. 

 A megfigyelők képviselőinek jelenlétét a szavazóhelyen meg kell 
állapítani a szavazatszedő bizottság munkájának megfigyeléséről szóló 
jegyzőkönyvbe, ami a megfigyelők képviselőinek adatain kívül, akik 
figyelemmel kísérték a szavazatszedő bizottság munkáját, tartalmazza az 
esetlleges megjegyzéseiket is, amelyeket a megfigyelők maguk 
jegyeznek be a szavazatszedő bizottság munkájának megfigyeléséről 
szóló jegyzőkönyvbe, ami után aláírják a jegyzőkönyvet. 

 A szavazatszedő bizottságnak meghatalmazása van, hogy 
eltávolítsa a megfigyelő képviselőjét a szavazóhelyről, ha : 

 nem tartja be a szavazóhelyen a rendfenntartás szabályait, 

 a szavazóhelyen  mobil telefont vagy egyéb kapcsolattartási 
és kommunikációs eszközt használ 

 zavarja a szavazatszedő bizottság munkáját. 

 Abban az esetben, ha a szavazatszedő bizottság eltávolítja a 
megfigyelő képviselőjét a szavazóhelyről, szükséges erről rögtön értesíteni 
a helyi választási bizottságot, a külföldi szavazatszedő bizottságot pedig  
erről a KVB-RIK értesíti. 

 A média képviselői eljöhetnek a szavazóhelyre, hogy jelentést 
készítsenek a szavazás folyamtáról, ha előzőleg jelentették a helyi választási 
bizottságnak vagy a KVB-RIK koordinátorának, és ezen kívül nem 
tartózkodhatnak a szavazóhelyen.   

 A szavazóhelyen rendbontásnak tekintendők mindazok a 
cselekmények, amelyek megsértik a szavazás titkosságát (például, ha valaki 
a paraván közelében áll és figyeli, hogyan töltik ki a választók a 
szavazócédulákat) vagy hatást gyakorol a választók döntésére, hogy hogyan 
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szavaznak (például, propagandát végez a szavazóhelyen vagy politikai 
pártok szimbólumait vagy egyéb propaganda anyagot tűzik ki  a 
szavazóhelyen  vagy közvetlenül a szavazóhely előtt). 

 Ezen kívül, a szavazóhelyen rendbontásnak tekintendő főként, ha 
a szavazóhelyen vagy közvetlenül a szavazóhely előtt: 

 olyan személyek tartózkodnak, akiknek nincs joguk és 
kötelességük a választások lebonyolításával kapcsolatban, 

 illetéktelenül felvételezik és fényképezik a szavazóhelyen 
történteket, 

 mobil telefonok és egyéb hálózati eszközök használatával 
illetéktelenül adnak tájékoztatást a szavazóhelyen 
történtekről, de főleg arról mely személyek mentek ki, illetve 
nem mentek ki szavazni, 

 választói jegyzékeket készítenek azokról, akik kimentek vagy 
nem mentek ki szavazni a választói névjegyzék kivonatáról 
szóló hivatalos nyilvántartáson kívül, 

 politikai pártok, választási lista előterjesztők és köztársasági 
elnök jelölt előterjesztők szimbólumait, valamint egyéb 
választási propaganda anyagot tűznek ki . 

 Szavazóhelynek, a rendfenntartás céljából, az a helyiség 
tekintendő, amelyben a szavazás folyik, ha pedig egy létesítményben több 
helyiség van szavazás céljából, szavazóhelynek tekintendő ez az egész 
létesítmény. 

! FIGYELEM: 

A szavazóhelyen törvény engedélyezi kötőjel bejegyzését külön 
papírlapra, mint a választói részvételről szóló nyilvántartás. Ez 
külön érvényes azokra a szavazóhelyekre, amelyeket a szavazás 
folyamán meghatároztak jelentés küldésre  a választók 
részvételéről. 
Abban az esetben, ha nyilvántartást vezetnek meghatározott 
szavazóhelyen a részvételről, a választáson részvevő választók 
számáról szóló adatok hozzáférhetőeknek kell lenniük a 
szavazatszedő bizottság valamennyi tagja számára.   

 Ha a szavazóhelyen rendbontásra kerül sor, a szavazatszedő 
bizottság kötelessége, hogy rendet teremtsen, azzal a joggal, hogy 
megszakítsa a szavazást míg a rend helyre nem áll.  



73 
 

 Abban az esetben ha megszakítják a szavazást, a szavazatszedő 
bizottság  kötelessége, hogy a szavazatszedő bizottság  munkájáról szóló 
jegyzőkönyvbe feltüntesse a megszakítás okait és  mennyi ideig tartott a 
megszakítás – a jegyzőkönyv  8.1. pontja és 8.2. pontja. 

 Ha a szavazás megszakítása egy óránál hosszabb ideig tartott, a 
szavazást meg kell hosszabbítani annyi idővel, ameddig a megszakítás 
tartott. Például, ha a szavazást 13.30 órakor szakították meg, és 14.55 
órakor folytatták, a szavazóhelynek 21.25 óráig kell nyitva lennie. 

 Ez a szabály úgyszintén érvényes abban az esetben is, ha a 
szavazóhely megnyitását elhalasztották egy óránál tovább, a szavazást 
meg kell hosszabbítani annyi idővel, amennyivel a szavazóhely megnyitása 
el volt halasztva.   

 Ha a megszakítás egy óránál rövidebb ideig tartott, a 
szavazászt nem hosszabbítják meg. 

 A szolgálatban levő rendőrség és a kommunális milicia 
rendőrei a szavazóhelyre csak a szavazatszedő bizottság elnökének 
hívására mehetnek be, ha a szavazóhelyen rendbontásra került sor.   

 Kivételesen, a rendőrség és a kommunális milicia egyenruhában 
bemehetnek a szavazóhelyre, ahol be vannak jegyezve a válsztói névjegyzék 
kivonatába, hogy leadják a szavazatukat, azzal a feltétellel, hogy nem 
viselnek fegyvert és egyéb kényszerítő eszközt.  

EGYIDŐBEN A BELGRÁD VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉBE 
TANÁCSNOKOK MEGVÁLASZTÁSÁRA HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 
MEGTARTÁSA 

 A szavazóhelyeken, amelyek Belgrád Város területén vannak 
egész idő alatt jelen lehetnek Belgrád Város városi választási bizottságának 
tagjai is. 
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9.  A SZAVAZÓHELY BEZÁRÁSA 

 A szavazóhelyet, ahogyan azt a törvény előírja, 20.00 órakor be 
kell zárni, azzal, hogy a választóknak, akik abban a pillanatban a 
szavazóhelyen vagy közvetlenül a szavazóhely  előtt tartózkodnak, lehetővé 
kell tenni, hogy szavazzonak. 

 A szavazatszedő bizottságnak meg kell határoznia a 
szavazatszedő bizottság tagját vagy helyettes tagját, aki megállapítja a 
választók számát, akik szavazóhelyen tartózkodnak abban az időben, 
amikor a szavazóhelyet be kell csukni és meg kell állapítania a sorrendet, 
amely szerint szavaznak, hogy az utolsó ott tartózkodó választó mögé álljon, 
ezzel megjelölve a sor végét és hogy megvárja, hogy valamennyi választó, 
aki a sorban van, ledja a szavazatát. 

 Amikor az utolsó választó is, aki 20.00 órakor jelen volt a 
szavazóhelyen, ledja a szavazatát és elhagyja a szavazóhelyet, a 
szavazatszedő bizottság bezárja a helyiséget, amelyben lebonyolították a 
szavazást és megkezdik a szavazás eredményének megállapítását. 

 Kivételesn, a törvény megengedi azt a a lehetőséget is, hogy a 
szavazóhelyet 20.00 óra előtt is bezárják, ha ezen a szavazóhelyen a 
választói névjegyzék kivonatába bejegyzett valamennyi választó ledta a 
szavazatát. Ebben az esetbe, a szavazás eredményeit ezen a szavazóhelyen  
nem szabad nyilvánosan kitűzni a szavazóhelyen 20.00 óra előtt. 

  



75 
 

10. A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA  

 A szavazás eredményének megállapításán jelen kell lenniük 
a szavazatszedő bizottság valamennyi tagjának és a helyetteseinek. 

 A szavazás eredménye  megállapításának három fázisa van: 

 a szavazás eredménye szabályosságának logikai-
számítógépes ellenőrzésére vonatkozó ellenőrző 
formanyomtavány kitöltése,  

 a szavazás megállapított eredménye szabályosságának 
logikai-számítógépes ellenőrzése, 

 a szavazás eredményének a szavazatszedő bizottság 
munkájáról szóló jegyzőkönyvbe való bejegyzése. 

! FIGYELEM: 

A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT A SZAVAZÓHELYEN A KÖVETKEZŐ 
SORREND ALAPJÁN KELL MEGÁLLAPÍTANI: 

 1) ELŐSZÖR meg kell állapítani szavazás eredményét a 
népképviselők megválasztására vonatkozóan; 

 2) AZUTÁN meg kell állapítani szavazás eredményét a 
köztársasági elnök megválasztására vonatkozóan; 

 3) VÉGÜL pedig  meg kell állapítani szavazás eredményét a 
helyhatósági választásokon, ha a szavazóhelyen ezeken a 
választásokon is szavaztak. 

LÉNYEGES MEGJEGYZÉS: 

Egész idő alatt, míg a  szavazatszedő bizottság megállapítja a 
szavazás eredményét a népképviselők megválasztására, illetve 
míg nem tölti ki a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvet a parlamentáris választások esetében és amíg  az 
ellenőrző lapot és a szavazócédulákat a parlamentáris 
választásokról nem csomagolják borítékba és nem pecsételik le 
ragcédulával a jelen kézikönyv 10.5. pontjában leírt módon, a 
köztársasági elnök választására vonatkozó szavazócédulákat 
tartalmazó szavazóurnát nem szabad felnyitni, hanem 
lepecsételve kell maradnia! 
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10.1. A SZAVAZÁS EREDMÉNYE  SZABÁLYOSSÁGÁNAK LOGOKAI-
SZÁMÍTÁSI ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELLENŐRZŐ 
FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉNEK ELJÁRÁSA  

 A szavazás eredménye szabályosságának logikai-számítási 
ellenőrzésére szolgáló ellenőrző formanyomtatvány egy segédeszköz, a 
2017. évi köztársasági elnöki választásokon vezették be először. Ezen 
segédformanyomtatvány  bevezetésének oka, hogy segítságet nyújtson a 
szavazatszedő bizottságoknak a szavazás megállapított eredményeinek 
ellenőrzésében és csökkentse a logikai-számítási hibák számát a 
szavazatszedő bizottságok munkájáról szóló jegyzőkönyvekben. 

 A 2022. április 3-án megtartandó választásokra a szavazatszedő 
bizottság a helyi választási bizottságtól két példány ellenőrző 
formanyomtatványt fog kapni: egyet a parlamentáris  választások 
eredményére és egyet az elnöki választások eredményére. 

LÉNYEGES MEGJEGYZÉS: 

A szavazatszedő bizottság először kitölti az ellenőrző 
formanyomtatványt a parlamentáris választások  eredménye 
szabályosságának logikai-számítási ellenőrzésére, azután pedig az 
ellenőrző formanyomtatványt az elnki választásokra.  

! FIGYELEM: 

Az ellenőrző formanyomtatvány NEM HELYETTESÍTI A 
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JEGYZŐKÖNYVET és nem hivatalos dokumentum, hanem csak 
segítség a szavazatszedő bizottság számára hogy mielőtt bejegyzi 
az eredméyneket a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvbe, leellenőrizze  az eredmények helyességét, 
amelyeket megállapított! 

 Mint ahogyan már említettük a szavazatszedő bizottságban való 
munkamegosztásnál, a szavazatszedő bizottságnak meg kell határoznia a 
szavazatszedő bizottság tagját vagy helyettes tagját, aki meg lesz bízva az 
ellenőrző formanyomtatvány kitöltésével és az ellenőrző 
foranyomtaványba bevezetett szavazási eredmény logikai-számítási 
ellenőrzésének végzésével.  

 Az eredmények, amelyeket a szavazatszedő bizottságnak 
meg kell állapítania és bevezetnie a szavazatszedő bizottság 
munkájáról szólóü jegyzőkönyvbe, A népképviselők megválasztásáról 
szóló törvény 105. szakasza írja elő.   
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! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság nem nyitja ki mindjárt a szavazóurnát, 
hanem először bizonyos cselekményeket foganatosít, amelyek 
megelőzik ezt a nyitást! 

 ELŐSZÖR, a szavazatszedő bizottságnak  a választói névjegyzék 
kivonatába bejegyzett választók számát, amelyet a szavazóhely 
megnyitása előtt megállapított és bejegyzett a szavazatszedő bizottság 
munkájáról szóló jegyzőkönyv 4. pontjába, be kell írnia az ellenőrző 
formanyomtatvány 4. pontjának rovatába.  

 MÁSODSZOR, a szavazatszedő bizottságnak meg kell állapítania a 
szavazáson résztvevő választók számát. Ezt a számot a következőképpen 
kell megállapítani: 

 - a választóknak a választói névjegyzék kivonatában, a választói 
névjegyzék utólagos módosításainak jegyzékében (ha megküldték a 
szavazatszedő bizottságnak a kivonat mellékleteként) és a választói 
névjegyzék külön kivonatában szerepelő aláírásának megszámolásával, ha a 
szavazóhelyen szavaztak a Szerb Katonaság választói; 

 - azon választókról szóló megjegyzések megszámolásával, akik a 
szavazóhelyen kívül szavaztak, akiket a szavazatszedő bizottság  bejegyzett 
a választói névjegyzék kivonatába, a választói névjegyzék utólagos 
módosításainak jegyzékébe (ha megküldték a szavazatszedő bizottságnak a 
kivonat mellékleteként) és a választói névjegyzék külön kivonatába, ha a 
szavazóhelyen a Szerb Katonaság választói szavaztak.  

 Ezt a számot be kell jegyezni az ellenőrző formanyomtatvány   
11.1. pontjának rovatába. 

 HARMADSZOR,  a szavazatszedő bizottságnak meg kell 
állapítania, hogy  a szavazóurna a szavazás egész ideje alatt  le volt 
pecsételve és szabályos volt és CSAK AKKOR KELL KINYITNI A 
SZAVAZÓURNÁT és ellenőrizni, hogy benne van-e a szavazóurna 
szabályosságának ellenőrzésére szolgáló kitöltött és aláírt ellenőrző lap. 
Azután, a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv 10. 
pontjában be kell karikáznia a megfelelő opciót, illetve meg kell erősítenie, 
hogy az ellenőrző lapot megtalálták vagy nem találták meg, valamint, hogy 
ha megtalálták a  10.1. pontban be kell karikázni a megfelelő opciót, illetve 
meg kell erősítenie, hogy a szavazóhelyre elsőként érkező választó és a 
szavazatszedő bizottság  legalább egy tagja által aláírt ellenőrző lap megvan.   
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MEGJEGYZÉS:  

A törvény előírja, hogy ha a szavazóurnában nincs meg az 
ellenőrző lap, illetve ha az ellenőrző lap nincs kitöltve vagy nem 
írta alá az első szavazó és a szavazatszedő bizottság legalább egy 
tagja, hivatali kötelességből határozatot hoz, amelyben 
megsemmisíti a szavazást ezen a szavazóhelyen . 

 NEGYEDSZER, a szavazóurnában meg kell számolni valamennyi 
szavazócédulát és ezt a számot be kell jegyezni az ellenőrző 
formanyomtatvány 11.2. pontjának rovatába. 

 ÖTÖDSZÖR, valamennyi szavazócédulát, amelyek a 
szavazóurnában vannak be kell sorolni az érvényes és érvénytelen közé. 

 HATODSZOR, meg kell számolni az érvénytelen szavazócédulákat 
és ezt a számot be kell jegyezni az ellenőrző formanyomtatvány 11.3. 
pontjának rovatába. 

 HETEDSZER, meg kell számolni az érvényes szavazócédulákat  és 
ezt a számot be kell jegyezni az ellenőrző formanyomtatvány 11.4. 
pontjának rovatába, ami után az érvényes szavazócédulákat be kell sorolni 
a választási listák szerint, illetve a köztárasági elnök jelöltek szerint. 

 NYOLCADSZOR, meg kell számolni azokat a szavazatokat, 
amelyeket valamennyi választási lista szerzett, illetve valamennyi 
köztársasági elnökjelöltet és ezeket a számokat  be kell jegyezni az 
ellenőrző formanyomtatvány 11.5. pontjának rovatába.   

MEGJEGYZÉS: 

A szavazatszedő bizottság elnöke köteles serkenteni a 
szavazatszedő bizottság tagjait és helyettes tagjait, akiket az 
ellenzéki választási lista javalatára nevezetek ki, hogy külön 
ellenőrizzenek le egyes választási cselekményeket, mint 
amilyenek: a szavazóurna szabályosságának ellenőrzése, a 
szavazócéduláknak érvényesekre és érvénytelenekre való 
besorolása és azoknak a szavazatoknak a megszámolása, 
amelyeket a választási listák megszereztek.   

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottságnak vigyáznia kell, hogy a szavazóurnák 
szabályosságának  ellenőrzésére szolgáló ellenőrző lapot 
véletlenül ne számolják be a szavazócédulák közé. AZ 
ELLENŐRZŐ LAP NEM SZAVAZÓCÉDULA! 
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AZ ÉRVÉNYES ÉS ÉRVÉNYTELEN SZAVAZÓCÉDULÁK 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE RENDKÍVÜL FONTOS KÉRDÉS! 

 Érvénytelen az a szavazócédula: 

 amely nincs kitöltve 

 amelyen két vagy több választási lista előtti sorszámot, illetve 
két vagy több köztársasági elnök jelölt előtti sorszámot karikáztak be,   

 minden más szavazócédula, amelyet úgy töltöttek ki, hogy 
nem lehet biztosan megállapítani, hogy melyik választási listára, illetve 
melyik köztársasági elnök jelöltre szavazott a választó.  

 Érvényes az a a szavazócédula, amelyen egy választási lista 
elnevezése előtti sorszám van bekarikázva, illetve egy köztársasági elnök 
jelölt személyi neve előtti sorszám van bekarikázva.   

 Törvény határozza meg, hogy érvényes minden olyan 
szavazócédula, amelyet olymódon töltöttek ki, hogy biztosan lehet 
megállapítani kire szavazott a választó, úgyhogy érvényesnek kell tekinteni 
a szavazócédulát, például: 

 amelyen a szavazó  bekarikázta vagy aláhúzta a választási 
lista első jelöltjének családi és utónevét  

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására 
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 amelyen a választó bekarikázta vagy aláhúzta a választási 
lista elnevezését vagy elnevezésének egy részét, illetve  a köztársasági elnök 
jelölt családi és utónevét 

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására 

  

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására 
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 amelyen a választó bekarikázta vagy aláhúzta a választási 
lista  elnevezése előtti sorszámot és e választási lista elnevezését és  a 
választási lista első jelöltjének családi és utónevét, illetve aláhúzta a 
köztársasági elnök jelölt családi és utóneve előtti sorszámot és a jelölt 
előterjesztőjének elnevezését 

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására  

  

 amelyen a választó bekarikázta vagy aláhúzta a választási 
lista egyik vezetőjének nevét    

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására 
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 amelyen a választó bekarikázta vagy aláhúzta a választási 
lista egyik vezetőjének nevét is és e választási listán az első jelölt családi és 
utónevét 

Szavazócédula a SZKNGY népképviselőinek megválasztására 
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 Ha a szavazócédulát úgy töltötték ki, hogy megbízhatóan meg 
lehet állapítani hogy a választó kire szavazott, ez a szavazócédula érvényes 
leszakkor is, ha: 

 ha a szavazócédulán kommentárok, parolák vagy egyéb 
üzeneztek vannak kiírva vagy lerajzolva   

  

 ha más választási listák elnevezései, illetve a köztársasági 
elnök más jelöltjei családi neve és utóneve át van húzva 
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Ellenőrző formanyomtatvány kinézete a népképviselők megválasztásra 

ELLENŐRZŐ FORMANYOMTATVÁNY 
A SZAVAZÓHELYEN VALÓ SZAVAZÁSI EREDMÉNY LOGIKAI-SZÁMÍTÁSI 

SZABÁLYOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE 
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10.2. A MEGERŐSÍTETT SZAVAZÁSI EREDMÉNY 
SZABÁLYOSSÁGÁNAK LOGIKAI-SZÁMÍTÁSI ELLENŐRZÉSE  

 Miután kitölti az ellenőrzési formanyomtatványt és megállapítja a 
szavazás eredményét a szavazóhelyen a leírt módon, a szavazatszedő 
bizottság megbízott tagja köteles elvégezni a megállapított eredmény 
szabályosságának logikai-számítási ellenőrzését, amelyet bejegyzett az 
ellenőrzési formanyomtatványba. 

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottság a szavazóhelyen elért szavazás 
eredményét semmiesetre sem jegyzi be a szavazatszedő bizottság 
munkájáról szóló jegyzőkönyvbe mielőtt elengedhetetlenül meg 
nem állapítja, hogy az ellenőrző formanyomtatványba bejegyzett 
adatok pontosak. Az eredmények logikai-számítási 
szabályosságának ellenőrzésére vonatkozó útmutatás az 
Ellenőrző formanyomtatvány második oldalán található.  

 Az ellenőrzés a következő módon történik: 

 először össze kell adni a választási listák szerint, illetve a 
köztársasági elnök-jelöltek szerint bejegyzett szavazat 
számokat (a rovat keretében 11.5. pont) és ennek az 
összegnek egyenlőnek kell lennie az érvényes szavazócédulák 
bejegyzett számával (11.4. rovat) 

 ehhez az összeghez hozzá kell adni az érvénytelen 
szavazócédulák bejegyzett számát (11.3.rovat), mivelis meg 
kell kapni a szavazóurnában levő szavazócédulák bejegyzett 
számát (11.2.rovat) 

 a szavazóurnában levő szavazócédulák bejegyzett száma 
(11.2. rovat) csak egyenlő vagy kisebb lehet a választásokon 
résztvevő választók bejegyzett számánál (11.1.rovat) 

 a választásokon résztvevő választók bejegyzett száma (11.1. 
rovat) csak egyenlő vagy kisebb lehet a választói névjegyzék 
kivonatába, a választói névjegyzék utólagos módosításainak 
jegyzékébe és a választói névjegyzék esetleges külön 
kivonatába  a választók  Szerb Katonaságban való szavazására 
bejegyzett választók számánál (4.pont) 
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A logikai-számítási ellenőrzés után csak két eset keletkezhet: 

  ELSŐ ESET:  

 

 

 

 

 

Az adatokat olvashatóan átírni a jegyzőkönyvbe 

MÁSODIK ESET: 

 

 

 

 

 

Megismételni az összeadás eljárását 
(a 11.5. rovattól a 11.1. rovatig) 

  

      Ha továbbra is van hiba 

Újból megállapítani az eredményt 

 

Az adatokat olvashatóan átírni a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló 
jegyzőkönyvbe 

  

Nincs logikai-számítási hiba 

Van logikai-számítási hiba 
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! FIGYELEM: 

Ha megállapítást nyer, hogy az Ellenőrző formanyomtatványba 
bejegyzett eredményekben, az egyes eredményeknél logikai-
számítási összhangtalanság van, a szavazatszedő bizottságnak 
újból meg kell állapítania azokat aza eredményeket, amelyek 
között megállapított összhangtalanság létezik. 

 Pl. nem fér kétség ahhoz, hogy a szavazóurnában levő 
szavazócédulák teljes számának egyenlőnek kell lennie az érvénytelen 
szavazócédulák összességével és az érvényes szavazócédulák bejegyzett  
számával. Ha ez, mégis, nem eset, a szavazatszedő bizottságnak  ismét 
meg kell számolnia a cédulákat, hogy meg tudja állapítani hol ejtett 
hibát! 

 Az a körülmény, hogy a szavazóurnában található szavazócédulák 
száma kisebb a választásokon részvevő választók számánál, arra mutat rá, 
hogy valamelyik választó nem dobta be  a szavazócédulát az urnába, amit a 
törvény nem tekint szabálytalanságnak. 

 Azonban, az a körülmény, hogy a szavazóurnában levő 
szavazócédulák száma nagyobb a választásokon részvevő választók 
számánál olyan szabálytalanságot jelent, amit a törvény indoknak tekint, 
hogy a helyi választási bizottságnak hivatali kötelességből meg kell 
semmisítenie a szavazást a szavazóhelyen, ami miatt a szavazatszedő 
bizottságnak  le kell ellenőriznie, hogyan került sor erre a helyzetre és vajon 
a hiba számolás közben keletkezett-e.  

LÉNYEGES MEGJEGYZÉS: 

Szem előtt kell tartani, hogy a szavazás megállapított 
eredményeiben jelentkező egyes hibák számolási tévedés 
következménye is lehet, úgy esetleges visszaélés következménye 
is, mint pl. a szavazócédula szándékos bedobása a szavazóurnába, 
hogy a cédula száma a szavazóurnában nagyobb legyen a 
szavazáson részvevő és a kivonatban nyilvántartott választók 
számánál. Ez, továbbá, azt jelenti, hogy a szavazatszedő bizottság 
mindenáron nem hangolhatja össze a szavazás erdményeit, hogy 
logikusan össze legyen hangolva, hanem meg kell állapítani a 
tényállást és az esetlegesen elkövetett hibát. 
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10.3. A SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK A SZAVAZATSZEDŐ 
BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL  SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVBE  VALÓ 
BEJEGYZÉSE  

 Csak miután megállapítja, hogy a szavazás eredményének az 
elvégzett logikai-számítási ellenőrzés után az Ellenőrzési 
formanyomtatványba való bejegyzése logikai-számítási szempontból 
szabályos, illetve miután véglegesen megállapítja, hogy a szavazás 
megerősített eredménye megfelel a választási anyag állapotának,  a 
szavazatszedő bizottság megkezdi a szavazatszedő bizottság munkájáról 
szóló jegyzőkönyv kitöltését (a továbbiakban: jegyzőkönyv). 

! FIGYELEM: 

A községekben/városokban, amelyekben hivatalos használatban 
van valamelyik nemzeti kisebbségi nyelv, a szavazatszedő 
bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet, amely szerb nyelven és 
cirill írással készült, a szóbanforgó nemzeti kisebbség nyelven 
készült jegyzőkönyvet is ki kell tölteni! 

Ha a községben/városban hivatalos használatban van több 
nemzeti kisebbségi nyelv, mindegyik nyelv esetében külön 
jegyzőkönyvet kell készíteni, illetve kitölteni! 

 A kezdetén, a szavazatszedő bizottságnak ellenőriznie kell, hogy 
kitöltötték-e a jegyzőkönyv I. fejezetét (1., 2., 3. és 4.pontok) és a II. fejezet 
első három pontját (5., 6. és 7.pontok), ami után megkezdi  a jegyzőkönyv II. 
fejezetének és IV. fejezetének keretében levő többi pont kitöltését (12., 13., 
13.1., 14. és 14.1.pontok), olymódon, hogy a jegyzőkönyvbe OLVASHATÓAN 
be kell jegyezni a következőket: 

 1) a szavazóhelyen volt-e szavazás megszakítás  (az „IGEN“ vagy a  
„NEM“ szavak bekarikázásával) és amennyiben volt megszakítás, mennyi 
ideig tartott és mi volt a megszakítás oka – a jegyzőkönyv 8., 8.1. és 8.2. 
pontjai, 

 2) a szavazóhely bezárásának helye – a jegyzőkönyv 9. pontja, 

! FIGYELEM: 

A szavazóhely bezárásnak ideje azt az időt jelenti, amelyben a szavazást 
befejezték, ami különbözik attól az időtől, amelyben a szavazatszedő 
bizottság befejezte a munkáját és amelyet a végén be kell jegyezni a 
jegyzőkönyvbe, tekintettel arra, hogy a szavazás befejezése után kzdődik a 
szavazatszedő bizottság munkája a szavazás eredméynének megállapításán. 
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 3) a szavazóurnában megtalálták-e az ellenőrző lapot (az „IGEN“ 
vagy a „NEM“ szó bekarikázásával) és amennyiben megtalálták, aláírta-e a 
szavazóhelyre elsőként érkező választó  és a szavazatszedő bizottság 
legalább egy tagja – a jegyzőkönyv 10. és 10.1. pontja, 

 4) más személy segítségével (segítő) szavazó választó – a 
jegyzőkönyv 12. pontja, 

LÉNYEGES MEGJEGYZÉS: 

A segítővel történő szavazás adatainak fel kell ölelnie a 
szavazóhelyen való szavazást is és a szavazóhelyen kívüli 
szavazást is. 

 5) a szavazóhelyen kívül szavazó választók száma – a jegyzőkönyv 
13. pontja 

 6) a szavazóhelyen kívüli szavazás választási jogáról szóló 
kitöltött és aláírt bizonyítványok száma – a jegyzőkönyv 13. 1. pontja 

 7) a szavazóhelyen jelen voltak-e hazai és/vagy külföldi 
megfigyelők és ha voltak, kitöltötték-e a szavazatszedő bizottság 
munkájának megfigyelők általi jegyzőkönyvét  (az „IGEN“ szó vagy a „NEM“ 
szó bekarikázásával) – a jegyzőkönyv 14. és 14.1. pontja 

LÉNYEGES MEGJEGYZÉS: 

A szavazatszedő bizottság munkájának megfigyelők általi 
jegyzőkönyve egységes a népképviselők választására és a 
köztársasági elnök választására is, úgyhogy nem készítenek külön 
jegyzőkönyvet a megfigyelőkről a népképviselők választására és 
külön a köztársasági elnök megválasztására. Ezért a  
szavazatszedő bizottság munkájáról szóló mindkét 
jegyzőkönyvben megállapítást nyer, hogy a szavazatszedő 
bizottság  megfigyelők általi munkájáról szóló egységes 
jegyzőkönyvet kell kitölteni.   

 A fennt említett adatok bejegyzése után, a jegyzőkönyvbe 
OLVASHATÓAN ÁT KELL ÍRNI  a szavazás eredményét az Ellenőrző 
formanyomtatványból a jegyzőkönyv III. fejezetébe: 

 1) a választásokon résztvevő választók számát -  a jegyzőkönyv 
11.1. pontja 

 2) a szavazóurnában levő szavazócédulák számát – a jegyzőkönyv 
11.2. pontja 

 3) az érvénytelen szavazócédulák számát – a jegyzőkönyv 11.3. 
pontja 
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 4) az érvényes szavazócédulák számát – a jegyzőkönyv 11.4. 
pontja 

 5) valamennyi választási listára leadott szavazatok számát, illetve 
a valamennyi köztársasági elnök-jelöltre leadott szavazatok számát – a 
jegyzőkönyv 11.5. pontja 

MEGJEGYZÉS: 

A szavazás eredményének bejegyzésénél egy rovatnak sem 
szabad üresnek maradnia. Ez azt jelenti pl. ha valamelyik 
választási lista vagy köztársasági elnök-jelölt a szavazóhelyen 
nem kapott egy szavazatot sem, az e választási listára, illetve a 
köztársasági elnök-jelöltre leadott szavazatszámra vonatkozó 
rovat nem maradhat üres, hanem be kell jegyezni vagy a nullát  
(„0“) vagy egy kötőjelet („-“). 

 A szavazás eredményének kitöltése után, meg kell kezdeni a 
jegyzőkönyv 15. pontjának kitöltését, amely arra vonatkozik, hogy  a 
szavazatszedő bizottság tagjainak voltak-e megjegyzései a szavazási eljárás 
lebonyolításra a szavazóhelyen (az „IGEN“ szó vagy a  „NEM“ szó 
bekarikázásával). 

 Amennyiben a 15. pontban az „IGEN“ szó van bekarikázva, illetve 
ha a szavazatszedő bizottságnak voltak megjegyzései, külön mellékletben 
szükséges feltüntetni, amely a jegyzőkönyv szerves része és amelyet 
mellékelni kell a helyi választási bizottságnak a jegyzőkönyvvel együtt.   
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 A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv 
részének szabályos kitöltése a szavazóhelyen elért szavazatok 
eredményével 
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! FIGYELEM: 

Amennyiben valamelyik adatot tévesen jegyzik be a 
jegyzőkönyvbe, azt nem szabad átjavítani, hanem hibát úgy kell 
kijavítani, hogy ezt a téves adatot át kell húzni és mellé írni a 
szabályos adatot, azon személy aláírásával, aki a javítást 
elvégezte. 
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A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv hibáinak 
szabályos kijavítása 
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A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv hibáinak 
szabálytalan kijavítása 

 

Végül pedig, a jegyzőkönyvbe be kell jegyezni a szavazatszedő 
bizottság munkája befejezésének, illetve a jegyzőkönyv kitöltésének 
dátumát és idejét. 
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 A kitöltött jegyzőkönyvet alá kell írnia a szavazatszedő bizottság 
valamennyi tagjának vagy a hiányzó tagok helyetteseinek, ami a törvényi 
kötelezettségük.  

 A jegyzőkönyvet hat azonos példányban kell kidolgozni 
(önmásoló papíron). 

 A jegyzőkönyv első, eredeti példányát KÖTELEZŐEN át kell 
adni a a helyi választási bizottságnak, amely továbbítja a KVB-RIK-hez.   

 A második példányt  úgyszintén át kell adni a helyi váálasztási 
bizottságnak. 

 A harmadik példányt nyilvános betekintésre ki kell tűzni a 
szavazóhelyen.  

 A megmaradt három példányt a szavazatszedő bizottságnak 
azon választási lista előterjesztőinek javaslatára, illetve azon köztársasági 
elnök-jelölt előterjesztőjének javaslatára kinevezett tagjainak vagy 
helyettes tagjainak kell átadni, akik a szavazóhelyen a legnagyobb számú 
szavazatot nyerték el.  

 A jegyzőkönyv esetleges kikézbesítetlen példányait a 
szavazatszedő bizottság átadja a helyi választási bizottságnak a többi 
választási anyaggal együtt. 

10.4. A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT 
MEGFIGYELŐKRÓL SZÓLÓ  JEGYZŐKÖNYV KITÖLTÉSE 

 A néplépviselők megválasztásáról szóló új törvény új választási 
dokumentumot vezetett be, amelyet a szavazatszedő bizottság képez – a 
szavazatszedő bizottság munkáját megfigyelőkről szóló jegyzőkönyvet, 
amely a KVB-RIK által előírt formanyomtatványon dolgoznak ki.   

 A szavazatszedő bizottság munkáját megfigyelőkről szóló 
jegyzőkönyvet  az egész nap folyamán kell kitölteni, attól függően, hogy a 
szavazóhelyre hazai vagy külföldi megfigyelő képviselője jött-e. 

 Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szavazatszedő bizottságnak a 
szavazatszedő bizottság munkáját megfigyelőkről szóló jegyzőkönyvbe 
nyilvántartásba kell vennie a megfigyelő képviselőjét rögtön a 
szavazóhelyre való megérkezése után és lehetővé kell tennie a számára, 
hogy a szavazóhelyről való távozás előtt maga jegyezze be a jegyzőkönyvbe 
az esetleges megjegyzéseit vagy megfigyeléseit a szavazóhelyen való 
szavazás végrehajtásáról. 
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 Szükséges gondot viselni arraól, hogy a szavazatszedő bizottság a 
jegyzőkönyvbe bejegyezze a következőket: 

 - a szavazóhelyen jelen levő valamennyi megfigyelő 
képviselőjének családi és utónevét; 

 - a szavazatszedő bizottság munkáját figyelemmel kjsérő hazai 
vagy külföldi megfigyelők elnevezéseit; 

 - a megfigyelők képviselőinek voltak-e megjegyzéseik a szavazás 
lebonyolításának eljárására; 

 - mikor hagyta el a megfigyelő képviselője a szavazóhelyet. 

MEGJEGYZÉS: 

A megfigyelő képviselőjének joga van bejegyezni a megfigyelőkről 
szóló jegyzőkönyvbe a megjegyzéseit és az észrevételeit ! 

! FIGYELEM: 

Emlékeztetünk arra, hogy a megfigyelők képviselői a 
szavaztahelyre megérkezhetnek már a szavazatszedő bizottság 
tagjainak gyülekezése alkalmával, tehát a szavazóhely megnyitása 
előtt is, és a szavazóhelyen maradhatnak a szavazatszedő 
bizottság munkájának befejezésééig, beleszámítva itt  a választási 
anyag átvételének/átadásának megfigyelését is a helyi választási 
bizottságnak a község/város épületében való szavazás befejezése 
után. 

 Nem szabad elfelejteni, hogy abban az esetben, ha a megjegyzéseit 
bejegyezte a  megfigyelőkról szóló jegyzőkönyvbe, a megfigyelő 
képviselőjének alá kell írnia a nevét a jegyzőkönyv megfelelő rovatába. 

 A megfigyelőkről szóló jegyzőkönyvet hat azonos példányban kell 
készíteni, amelyekből az elsőt (eredetit) és a másodikat mellékelni kell  a 
népképviselők megválasztására vonatkozó szavazás lebonyolításán dolgozó 
szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv első (eredeti), 
illetve a második példányához,  míg a megmaradt négy példányt át kell adni 
a megfigyelők képviselőinek, akik jelen voltak a szavazatszedő bizottság 
munkájának befejezésekor. 
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10.5. A VÁLASZTÁSI ANYAG CSOMAGOLÁSA  

 Miután befejezi a jegyzőkönyv kitöltését, a szavazatszedő 
bizottságnak külön borítékokba kell csomagolnia a következőket: 

 a szavazóurna szabályosságának ellenőrzésére szolgáló 
ellenőrző lapot 

 a felhasználatlan szavazócédulákat 

 az érvényes szavazócédulákat 

 az érvénytelen szavazócédulákat 

 a szavazóhelyen kívüli szavazás választási jogról szóló 
bizonyjtványokat (aláírtakat és aláíratlanokat) 

 Valamennyi borítékon kötelezően fel kell tüntetni a boríték 
tartalmát, a választások elnevezését, a község/város elnevezését és a 
szavazóhely számát. 

 A borítékokat ragcédulával le kell pecsételni. 

 Miután befejezi a parlamentáris választásokról való 
választási anyag  borítékokba, illetve a slajfnikbe való csomagolását, a 
szavazatszedő bizottság áttér a köztársasági elnökválasztás szavazási 
eredményének megállapítására és e célból foganatosít valamennyi 
előzőleg leírt cselekményt, bezárólag a választási anyag 
csomagolásával. 

 Miután befejezi az elnöki választásokról való választási anyag 
borítékokba való csomagolását, a  szavazatszedő bizottság áttér a mindkét 
választásról való választási anyag csomagolására a megfelelő zsákokba, 
azonos módon, ahogyan ez az anyag érkezett a szavazóhelyre (szürke 
zsákokat használnak a parlmentáris választásokra, míg a kék zsákokat az 
elnöki választásokra), gondot viselve arról, hogy a zsákok továbbra is meg 
legyenek jelölve ragcédulával. 

! FIGYELEM: 

A szavazatszedő bizottságnak gondot kell viselnie arról, hogy ne 
keverje össze a különféle választásokról való választási anyagot és 
minden választásról az anyag megfelelő zsákokba legyen 
csomagolva . 

 A szavazatszedő bizottságnak gondot kell viselnie arról, hogy a 
választók újának megjelölésére szolgáló spry-eket, az UV lámpákat és 
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valamennyi irodai anyagot, beleszámítva az ollót is, külön tasakba rakja 
vagy kisebb zsákba, amelyben ez az anyag a szavazás előtt az átvétel/átadás 
alkalmával csomagolva volt és így becsomagolva helyezze a parlamentáris 
választásokra vonatkozó választási anyaggal együtt a zsákba. A 
tasaknak, illetve a kisebb zsáknak zártnak/bekötöttnek kell lennie, hogy a 
tartalma ne keveredjen össze a zsákban levő többi anyaggal.  

A JEGYZŐKÖNYV NYILVÁNOS BETEKINTÉSRE VALÓ KITŰZÉSE 

 Miután befejezte a szavazás eredményének megállapítását 
valamennyi választás esetében, amelyen a szavazóhelyen szavaztak, és 
miután kitölti a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló valamennyi 
jegyzőkönyvet és összecsomagolja a választási anyagot a megfelelő 
zsákokba, a szavazatszedő bizottság a szavazatszedő bizottság  munkájáról 
szóló valamennyi jegyzőkönyv harmadik példányát kitűzi a 
szavazóhelyen, nyilvános betekintés céljából.  

A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK ÉS A KÖZTÁRSASÁGI 
VÁLASZTÁSOK EGYIDEJŰ MEGTARTÁSA 

 A helyhatósági választások egyidejű megtartásának esetén a 
szavazatszedő bizottságnak csak a köztársasági választások szavazásán 
elért eredmények megállapítása után kellene megkezdenie a helyhatósági 
választásokon való szavazás eredményeinek megállapítását. 

! FIGYELEM: 

Törvény írja elő, hogy a választási anyagot a helyi választási 
bizottságnak a szavazatszedő bizottság elnöke adja át vagy a 
helyettese, és hogy a választási anyag átvételén/átadásán jelen 
lehet a szavazatszedő bizottságvalamennyi tagja. 

Tekintettel arra, hogy 2022. április 3-án egyidőben tartanak 
parlamentáris és elnöki választásokat, szükséges, hogy  a 
választási anyag átvételén/átadásán a szavazatszedő bizottság 
elnökén és helyettesén kívül jelen legyenek a szavazatszedő 
bizottság más tagjai is, akik segíteni fognak a választási anyagnak 
a helyi választási bizottságnak való átadásában. 
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11. A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTVÉTELE/ÁTADÁSA A SZAVAZÁS 
UTÁN  

 A mindkét választási folyamatra vonatkozó választási anyagot a 
szavazás után át kell adni a helyi választási bizottságnak a község/város 
székhelyén. Az átvételen/átadáson jelen lehet a szavazatszedő bizottság 
valamennyi tagja és helyettes tagja. 

 A választási anyagot, törvénnyel összhangban, halasztás nélkül át 
kell adni a helyi választási bizottságnak, de legkésőbb a szavazóhely 
bezárásától számított 12 órán belül. 

 Az átvételről/átadásról valamennyi választási folyamat esetében 
külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

MEGJEGYZÉS: 

A választási anyag átvételén/átadásán  szavazás után is részt 
vehetnek a választási listák előterjesztői, illetve a köztársasági 
elnök-jelölt előterjesztője, valamint azoknak a megfigyelőknek a 
képviselői is, akiknek a KVB-RIK akreditációt adott ki. 

 A helyi választási bizottságnak, külön a parlamentáris és külön az 
elnöki választások esetében át kell adni a következőket : 

 a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv első 
(eredeti) és második példányát szerb nyelven és cirill 
írásmóddal és valamennyi nemzeti kisebbségi nyelven és írás 
szerint, amelyek hivatalos használatban vannak a helyi 
önkormányzti egységben, 

 a szavazatszedő bizottság munkáját megfigyelőkről szóló 
jegyzőkönyv első (eredeti) és második példányát, 

 a választói névjegyzék kivonatát, amely szerint a 
szavazóhelyen szavaztak,  

 a választói névjegyzék külön kivonatát, ha a szavazóhelyen 
azok a választók is szavaztak, akik katonai szolgálaton, 
hadgyakorlaton vagy iskoláztatáson vannak az egységben 
vagy a Szerb Katonaság intézményeiben,  

 a borítékot, amelyben a ragcédulával lepecsételt szavazóurna 
szabályosságát ellenőrző ellenőrző lap van,   

 a felhasználatlan szavazócédulákat tartalmazó borítékot, 
amely ragcédulával, illetve szalagpaírral (slajfni) van 
lepecsételve, 
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 az érvénytelen szavazócédulákat tartalmazó borítékot, amely 
ragcédulával, illetve szalagpaírral (slajfni) van lepecsételve, 

 az érvényes szavazócédulákat tartalmazó borítékot, amely 
ragcédulával, illetve szalagpaírral (slajfni) van lepecsételve, 

 a szavazóhelyen kívül szavazó választók választási jogáról 
szóló bizonyítványt tartalmazó borítékot, ragcédulával 
lepecsételve,  

 a biztonsági zárat, amelyet  a választási anyagot tartalmazó 
zsákok lepecsételésére használtak a választási anyagnak a 
helyi választási bizottság és a szavazatszedő bizottság közötti 
átvételkor/átadáskor a szavazás előtt, 

 az állandó és bővített összetételű szavazatszedő bizottság 
tagjainak és helyettes tagjainak a szavazóhelyen való 
jelenlétükről szóló nyilvántartás egy-egy példányát.  

 Az említett választási anyagnak a helyi választási bizottságnak 
való átadása után, a szavazatszedő bizottság átadja a községi/városi 
közigazgatásnak  a többi választási anyagot: 

 két szavazóurnát 

 a választók újának megjelölésre szolgáló spray-eket 

 UV-lámpákat 

 szavazásra szolgáló paravánokat 

 az állandó és bővített összetételű szavazatszedő bizottság 
tagjainak és helyettes tagjainak a szavazóhelyen való 
jelenlétükről szóló nyilvántartás egy-egy példányát.  

 csíptetők a szavazatszedő bizottság tagjainak azonosító 
kártyáihoz  

 író eszközök, olló és stb. 

A VÁLASZTÁSI ANYAGOT TARTALMAZÓ ZSÁKOK FIGYELEMMEL 
KÍSÉRÉSE 

 Miután elvégzik a fennt említett választási anyag 
átvételét/átadását  (mindkét választási folyamatban), a választási anyagot 
tartalmazó zsákokat, amelyek zsákokba való helyezésre vannak 
előirányozva, a helyi választási bizottság biztonsági zárral lepecsételi 
(fehér zár a parlamentáris és kék az elnöki választásokra), amelyeknek 
sorozatszámát be kell jegyezni a parlamentáris választásokra vonatkozó 
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választási anyag átvételéről/átadásáról szóló jegyzőkönyvbe és az elnöki 
választásokra vonatkozó választási anyag átvételéről/átadásáról szóló 
jegyzőkönyvbe.   

 A zsákokba kötelezően bele kell helyezni azt a biztonsági zárat is, 
amellyel ez a zsák le volt pecsételve a választási anyag átvételén/átadásán a 
szavazás előtt.  

 A zsákok lepecsételésén kötelezően jelen vannak a szavazatszedő 
bizottság tagjai, akik az anyagot átdaták. 

! FIGYELEM: 

A zsákba semmiestre sem kell belehelyezni a következő választási 
anyagot: 

• a szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet 

• a szavazatszedő bizottság munkáját megfigyelőkről szóló jegyzőkönyvet 

• a választói névjegyzék kivonatát, az esetleges utólagos módosítások 
jegyzékével és a választói névjegyzék külön kivonatát a Szerb Katonaságnál 
szavazó választók esetében 

• a szavazóhelyen kívül szavazók választási jogáról szóló bizonyítványokat 
tartalmazó borítékot 

• a szavazás után a választási anyagnak  a szavazatszedő bizottság és a helyi 
választási bizottság közötti átvételéről/átadásáról szóló jegyzőkönyv 
példányát 

• az állandó és bővített összetételű szavazatszedő bizottság tagjainak és 
helyettes tagjainak a szavazóhelyen való jelenlétükről szóló nyilvántartás 
egy-egy példányát 

A fennt említett anyagot a helyi választási bizottság elkülönítve helyezi el a 
választási anyagtól, amelyet a zsákba kell helyezni. 

MEGJEGYZÉS: 

A gyakorlatban előfordulhat az a helyzet, hogy a zsákon nincs ragcédula, 
amely rá volt ragasztva az anyag átvételénél/átadásánál a szavazás előtt. 
Ebben az esetben a helyi választási bizottságnak lepecsételés előtt, a zsákon 
markerrel  ki kell írnia a választás elnevezését, a szavazóhely számát és a 
község/város elnevezését. 
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A VÁLASZTÁSI ANYAG ÁTADÁSA KÜLFÖLDÖN VALÓ SZAVAZÁSRA 

 Mint ahogyan a választási anyagnak a szavazatszedő 
bizottságoknak való átadásának kérdésében, a külföldi szavazóhelyeken is 
szavazás előtt történik az átadás, ezen szavazatszedő bizottságokra külön 
szabályok vannak előírva és a választási anyagnak a szavazás utáni 
átadásával kapcsolatban is. Ugyanis, a külföldi választási helyről való 
választási anyagot nem adják át a helyi választási bizottságnak, hanem 
közvetlenül a KVB-RIK koordinátorának.  

 Az átadás/átvétel Belgrádban történik, a KVB-RIK székhelyén.  Az 
átadás/átvételről valamennyi választási folyamatról  külön jegyzőköyvet 
kell készjteni.  

 A szavazatszedő bizottság a választási anyagot a külföldi 
szavazóhelyről olymódon viszi át, amelyen a diplomáciai küldeményeket 
kézbesítik, és amellyel biztosított a választási anyag biztonsága. 
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A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK EGYIDEJŰ MEGTARTÁSA A 
KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSOKKAL 

 Ha a szavazóhelyen helyhatósági választásokon is szavaztak, a 
szavazatszedő bizottságnak, valamint a helyi választási bizottságnak 
figyelemet kell fordítaniuk arra, hogy keverjék össze a köztársasági 
választások és a helyhatósági választások választási anyagait. 
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12. A VÁLASZTÓJOG ELLEN ELKÖVETETT 
BŰNCSELEKMÉNYEK  

A Büntető törvénykönyv tizenötödik fejezete előírja a választójog elleni 
bűncselekményeket. A Kézikönyv ezen részének keretében, megismertetjük 
a szavazatszedő bizottságok tagjait ezekkal a bűncselekményekkel, 
valamint az előírt büntetésekkel. 

A szavazati jog megsértése 

 155. szakasz 

(1) Aki mást azzal a szándékkal, hogy megakadályozza a szavazati jogának 
gyakorlását, törvényellenesen nem jegyzi be a szavazók jegyzékébe,  kitörli 
e jegyzékből vagy valamilyen egyéb törvényellenes módon megakadályozza 
vagy megzavarja a szavazását, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő 
börtönbüntetéssel sújtandó. 

(2) Aki erőszakkal vagy kényszerítés fenyegetésével rákényszerít mást, 
hogy a választásokon, a visszahívásról való szavazáson vagy a 
népszavazáson gyakorolja vagy ne gyakorolja a szavazati jogát vagy 
szavazzon mellette vagy ellene egy meghatározott jelöltnek, illetve 
javaslatnak, három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó. 

 

Megvesztegetés a szavazással kapcsolatban  

 156. szakasz 

(1) Aki másnak jutalmat, ajándékot vagy egyéb hasznot  kínál, ad, igér, hogy 
a választásokon vagy a népszavazáson szavazzon vagy ne szavazzon vagy 
szavazzon meghatározott személy, illetve javaslat javára vagy ellen, 
pénzbüntetéssel vagy három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó . 

(2) Az 1. bekezdésben foglalt büntetéssel sújtandó, aki ajándékot vagy 
valamilyen egyéb hasznot követel vagy fogad el a választásokon vagy a 
népszavazáson, hogy szavazzon vagy ne szavazzon vagy meghatározott 
személy, illetve javaslat javára vagy ellene szavazzon. 

(3) Ha az 1. bekezdésben foglalt cselekményt a szavazatszedő bizottság 
tagja vagy más személy követi el a szavazással kapcsolatos kötelességének 
gyakorlásában, három évtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. 

(4) Az ajándék vagy egyéb haszon elkobzásra kerül. 
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Visszaélés a szavazati joggal 

157. szakasz 

(1) Aki a választásokon vagy népszavazáson más személy helyett szavaz 
annak neve alatt vagy ugyanazon szavazáson egynél többször szavaz vagy 
egynél több szavazócédulát használ, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő 
börtönbüntetéssel sújtandó. 

(2) A szavazatszedő bizottság tagja, aki másnak lehetővé teszi, hogy 
elkövesse az 1. bekezdésben foglalt cselekedetet, pénzbüntetéssel vagy két 
évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. 

 

A szavazás megtartásának megakadályozása 

 159. szakasz 

(1) Aki erőszakkal, fenyegetéssel vagy egyéb törvényellenes módon 
megakadályozza a szavazóhelyen a szavazás megtartását, három évig 
terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. 

(2) Aki zavarja a szavazást zavargások előidésézésével a szavazóhelyen, 
aminek következtében a szavazást meg kell szakítani, pénzbüntetéssel vagy 
két évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. 

 

A titkos szavazás elvének megsértése 

 160. szakasz 

(1) Aki a választásokon vagy a népszavazáson megsérti a szavazás 
titkoságát, pénzbüntetéssel vagy hat hónapig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó. 

(2) Ha az 1. bekezdésben foglalt tettet a szavazatszedő bizottság tagja vagy 
más személy követi el a szavazással kapcsolatos kötelességének 
gyakorlásában,  pénzbüntetéssel vagy két évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó. 

 

A szavazás eredményének meghamisítása 

 161. szakasz 
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A választások vagy népszavazás végrehajtására szolgáló szerv tagja vagy 
más személy, aki szavazással kapcsolatos kötelességet lát el, aki 
szavazócédulák vagy szavazatok hozzáadásával vagy elvételével, 
számláláskor vagy egyéb módon módosítja a szavazócédulák vagy a 
szavazatok számát vagy valótlan eredményt közöl a szavazásról, hat 
hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó . 

A szavazási dokumentumok megsemmisítése 

 162. szakasz 

(1) Aki megsemmisíti, megrongálja vagy eltünteti a szavazócédulát vagy 
egyéb dokumentumot a szavazásról a választásokon vagy népszavazáson, 
pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó. 

(2) Ha az 1. bekezdésben foglalt cselekményt a szavazatszedő bizottság 
tagja vagy más személy követi el a szavazással kapcsolatos kötelességének 
gyakorlásában, három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtandó. 

 


