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NPNS űrlap-1/22  

С П И С А К 
ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА,  

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSI TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 

2022. NOVEMBER 13-ÁRA KIÍRT KÖZVETLEN VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT 

VÉGZŐ SZERVEK ÉS TESTÜLETEK MUNKÁJÁNAK FELÜGYELETÉRE 

FELHATALMAZOTT SZEMÉLYEK  

J E G Y Z É K E  
 

Предлагач Изборне листе / A választási lista előterjesztője   

________________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) / (a választási lista elnevezése)  

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају 

рад органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног 

савета мађарске националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. 

године, и то:   

értesíti a Köztársasági Választási Bizottságot azon személyekről, akik felhatalmazást 

kaptak a magyar nemzeti kisebbség Nemzeti Tanácsi tagjainak megválasztására 

2022. november 13-ára kiírt közvetlen választások lebonyolítását végző szervek és 

testületek munkájának felügyeletére, éspedig: 

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

1) A Köztársasági Választási Bizottság munkájának felügyeletére:   

Ред. 

број 

Sor-

szám 

Име и презиме   

Családi és utónév 

ЈМБГ 

Személyazonosító száma 

– JMBG 

Број мобилног телефона за 

контакт 

A mobiltelefon száma 

kapcsolattartáshoz   

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

2) A Köztársasági Választási Bizottság munkatestületei munkájának felügyeletére:   

Ред. 

број 

Sor-

szám 

Име и презиме   

Családi és utónév 

ЈМБГ 
Személyazonosító 

száma – JMBG 

Назив општине / града / градске 

општине града Београда 

A község / város / Belgrád város 

városi községének elnevezése 

1.    

2.    



3) За надгледање рада бирачких одбора: 

3) А szavazatszedő bizottságok munkájának felügyeletére:   

Ред. 

број 

Sor-

szám 

Име и презиме   

Családi és utónév 

ЈМБГ 
Személyazonosító 

száma – JMBG   

Назив општине / града / градске 

општине града Београда1 

A község / város / Belgrád város 

városi községének elnevezése1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

(a jelen táblázat címszavai szerint felsorolni valamennyi személyt)     

У _________________, ___________________ 
 (место) / (helység)   (датум) / (dátum)  

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 ELŐTERJESZTŐ 2 

 _______________________ 
 (потпис) 

 (aláírás)   

  _______________________ 
 (име и презиме) 
 (családi és utónév) 

                                                           
1 Представник предлагача проглашене изборне листе може да надгледа рад свих 
бирачких одбора на територији општине / града / градске општине града Београда за 
коју је пријављен, с тим да на једном бирачком месту не могу истовремено 
присуствовати два представника истог предлагача изборне листе.  
1 A kihirdetett választási lista előterjesztőjének képviselője felügyelheti a község / város / 
Belgrád város városi községeinek területén levő valamennyi szavazatszedő bizottság 
munkáját, amelyre jelentkezett, azzal, hogy egy szavazóhelyen nem lehet egyidőben jelen 
ugyanazon választási lista előterjesztőjének két képviselője. 

2 Заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе.  
2 Рolitikai párt képviselője, egyesület képviselője, illetve választói csoport, vagy a választási 
lista előterjesztésére felhatalmazott személy. 


