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RÖVIDEN A 2020. JÚNIUS 21-ÉN MEGTARTANDÓ 
VÁLASZTÁSOKRÓL 

A választásokon való megjelenéssel és a választási lista neve előtti 
sorszám bekarikázásával rész vesz a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése 
250 népképviselőjének választásában, akik az Ön és a Szerb Köztársaság 
valamennyi polgára nevében törvényeket és egyéb aktusokat hoznak meg, 
megválasztják a Kormányt és más szerveket. 

A népképviselők jelöltjeit a politikai pártok, a politikai pártkoalíciók és 
polgárok csoportjai javasolják. 

Azok a szavazópolgárok, akik Vajdaság Autonóm Tartomány területén 
élnek, 120 képviselőt választanak a Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőházába, akik határozatokat és egyéb aktusokat hoznak meg a 
tartomány általános érdekeinek megvalósításárа vonatkozó közügyek 
szabályozásával kapcsolatban. 

A képviselők jelöltjeit a politikai pártok, a politikai pártkoalíciók és 
polgárok csoportjai javasolják. 

A községek/városok többségében a választópolgárok megválasztják a 
községek/városok képviselő-testületeinek tanácstagjait, akik 
előírásokat hoznak meg  az önkormányzat általános érdekeinek 
megvalósítására vonatkozó közügyek szabályozásával kapcsolatban. 

A tanácstag-jelölteket a politikai pártok, a politikai pártkoalíciók és 
polgárok csoportjai javasolják. 

Szavazhatok-e? 

A Nemzetgyűlés népképviselőinek megválasztásán szavazhat: 

 Ha a Szerb Köztársaság állampolgára  

 Ha betöltötte 18. életévét 

 Ha cselekvőképes 

 Ha lakcíme a  Szerb Köztársaságban van 

 



Be vagyok-e jegyezve a választói névjegyzékben? 

Azt, hogy be van-e jegyezve a választói névjegyzékben, ellenőrizheti 
községi/városi közigazgatási hivatalának látogatásával vagy a 
https://upit.birackispisak.gov.rs weboldal lekérdezésével. 

Abban az esetben, ha nincs bejegyezve a választói névjegyzéken vagy 
abban tévesen vannak beírva adatai, a lakóhelye szerinti községi/városi 
közigazgatási hivatalánál egészen a választói névjegyzék lezárásáig, illetve 
2020. június 5. napjáig kérelmet kell benyújtania az adatok módosítása 
iránt a választói névjegyzékben. 

Amennyiben a nemzeti kisebbség tagja-választópolgár, joga van 
községi/városi közigazgatási hivatalához kérelmet nyújtani be, hogy családi 
és utónevét a szerb nyelv és cirill írásmód mellet írják be nemzeti 
kisebbségének nyelvén és írásmódján. 

A választói névjegyzék lezárását követően, egészen 2020. június 17. 
napjáig, a bejegyzés vagy módosítás iránti kérelmet benyújthatja az Állami 
Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumnál,  közvetlen vagy 
községi/városi közigazgatási hivatala révén. 

Hol szavazhatok?  

A nemzetgyűlési népképviselők választására azon a szavazóhelyen 
szavaz, ahol fel van jegyezve a választói névjegyzékbe. 

A következő szavazóhelyen szavazhat: 

 ahol a lakcíme szerinti választói névjegyzék kivonatában van 
bejegyezve (cím a személyi igazolványból) 

 ahol a tartózkodási helye szerinti választói névjegyzék 
kivonatában van bejegyezve (választott szavazóhely) 

Abban az esetben, ha a nemzetgyűlési népképviselők választásán azon 
a helyen szeretne szavazni, ahol a választás napján tartózkodik, kérelmet kell 
benyújtania, hogy a választói névjegyzékbe jegyezzék be azt az adatot, hogy 
a küszöbönálló választásokon tartózkodási helye szerint fog szavazni 
(kiválasztott szavazóhely). Ezt a kérelmet annál a községi/városi 
közigazgatási hivatalnál nyújtja be, amelynek területén szavazni szeretne, 
éspedig egészen  2020. május 30. napjáig. 

https://upit.birackispisak.gov.rs/


Mikor szavazhatok? 

Csak a választás napján szavazhat, 2020. június 21. napján. 

A szavazóhelyek 7,00 órakor nyílnak és 20,00 órakor zárnak.  Ebben 
az időszakban bármelyik pilanatban szavazhat. 

Abban az esetben, ha a szavazóhely bezárásakor a szavazóhelyen vagy 
közvetlen előtte tartózkodik, lehetővé teszik az Ön számára a szavazást. 

Melyik dokumentumot kell magammal vinni, a 

szavazáshoz? 

Annak érdekében, hogy szavazhasson, bizonyítani kell identitását. 
Identitását csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel 
bizonyíthatja. 

Abban az esetben, ha személyi igazolványának vagy útlevelének 
érvényessége lejárt, a lejárt személyi igazolvány vagy útlevél mellett hozza 
magával az igazolást is, hogy a Belügyminisztériumnál benyújtotta a 
kérelmet új személyi igazolvány vagy útlevél kiállítására.  

Abban az esetben, ha a választói névjegyzék kivonatában 
bejegyzetthez viszonyítva eltérő  családi neve van, a szavazatszedő 
bizottság lehetővé teszi az Ön számára, hogy szavazzon, ha az identitást 
igazoló dokumentumban szereplő fénykép és személyi szám alapján 
megállapítható, hogy arról a személyről van szó, aki a választói névjegyzék 
kivonatán van bejegyezve. 

Abban az esetben, ha katonai szolgálatot teljesít, katonai gyakorlaton 
vagy a Szerb Katonaság egységeiben vagy intézményeiben képzésen van, 
identitását bizonyíthatja katonai igazolványával is. 

Az identitás megállapításakor kívánatos átadni az értesítést is a 
választás napjáról és idejéről, amelyet a választás előtt legkésőbb öt nappal 
kellet elküldeni az Ön számára.  

Mi történik, amikor elmegyek szavazni? 

Amikor a szavazás napján eljön szavazóhelyére, a szavazatszedő 
bizottság tagjai: 

 UV lámpával ellenőrzik jobb mutatóújját, hogy megállapítsák, 
szavazott-e már  



 a személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő adatok 
ellenőrzésével  megállapítják identitását 

 megtalálják Önt a választói névjegyzék kivonatában és 
bekarikázzák a neve előtti sorszámot  

 kérik Öntől, írjon alá a választói névjegyzék kivonatán  

 átadják Önnek a szavazólapot 

 jobb mutatóújját megjelölik spayjal  

 kioktatják Önt a szavazás módjáról és útbaigazítják a szavazásra 
előirányzott helyre   

Hogyan kell szavazni? 

Amikor a szavazásra előirányzott helyen megjelenik, meg kell 
ismerkednie a kapott szavazólap tartalmával. A szavazólap tartalmazza a 
szavazáson résztvevő összes választási lista jegyzékét. Úgy kell szavazni, 
hogy bekarikázza a választási lista neve előtti sorszámot, amelyre óhajt 
szavazni.  

Egyedül szavaz titokban (spanyolfal mögött, amely biztosítja a 
szavazás titkosságát). 

Amint bekarikázza a sorszámot, a szavazólapot össze kell hajtania és 
bedobni a szavazóurnába. 

Hogyan kell szavazni segítőtárs segítségével? 

Abban az esetben, ha valamely szavazópolgárnak nincs lehetősége 
önállóan szavazni a szavazóhelyen (írástudatlan személy), joga van a 
szavazóhelyre magával vinni segítőtársat, aki helyette kitölti a 
szavazólapot/szavazólapokat, úgy, ahogy azt a szavazópolgár elrendeli.  

Ki és hogyan szavazhat a szavazóhelyen kívül? 

Amennyiben nincs lehetősége szavazni a szavazóhelyen (egészségügyi 
okok miatt vagy tehetetlen idős személy), 2020. június 19.  péntektől, a 
szavazás napján 11:00 óráig értesítenie kell a szavazatszedő 
bizottságot, hogy a szavazóhelyen kívül óhajt szavazni. 

A szavazás napja előtt községe/városa közigazgatási hivatalának 
munkatestülete révén értesítheti a szavazatszedő bizottságot, a szavazás 



napján pedig  közvetlen a szavazatszedő bizottságot értesíti vagy a 
munkatestület révén. 

A szavazóhelyen kívüli szavazás azt jelenti, hogy Önhöz eljön a 
szavazatszedő bizottság három tagja, akik: 

 UV lámpa segítségével ellenőrzik jobb mutatóújját, hogy 
megállapítsák szavazott-e már  

 megállapítják identitását 

 átadják Önnek: a szavazólapot, az összesítő választási listát, az 
igazolást a szavazási jogosultságról a szavazóhelyen kívül és 
külön borítékot, amelybe a szavazás után behelyezi a kitöltött 
szavazólapot  

 újját megjelölik spayjel és ismertetik Önnel a szavazás módját  

Miután a szavazatszedő bizottság tagjai elhagyják azt a helyiséget, 
amelyben szavaz, Ön:  

 szavaz, önállóan vagy az Ön által meghatározott segítőtárs 
segítségével 

 összehajtja a szavazólapot és behelyezi a borítékba, amelyet 
lezár  

 aláírja a szavazási jogosultságról kapott igazolást  

Miután szavazott, a szavazatszedő bizottság visszatér abba a 
helyiségbe, amelyben szavazott és: 

 lepecsételi a szavazólapot tartalmazó borítékot   

 átveszi a szavazóhelyen kívüli szavazási jogosultságról szóló 
alíírt igazolást  

  



EMLÉKEZTETŐ A SZAVAZÁSHOZ 
 
❶ ellenőrizze, bejegyezték-e a választói névjegyzékbe 
 
❷ nyújtson be kérelmet a községi/városi közigazgatási hivatalhoz a 

személyi adatok módosítása/helyesbítése iránt , ha arra szükség van  
 
❸ nyújtson be kérelmet a községi/városi közigazgatási hivatalhoz a 

családi és utónév nemzeti kisebbsége nyelvén és írásmódjával 
történő bejegyzése iránt, ha azt óhajtja  

 
❹ ellenőrizze, melyik szavazóhelyen szavaz, illetve hol van bejegyezve a 

választói névjegyzék kivonatában  
 
❺ nyújtson be kérelmet a községi/városi közigazgatási hivatalhoz, hogy 

a választói névjegyzékbe bejegyezzék azt adatot, hogy a küszöbönálló 
választásokon a tartózkodási hely szerint (választott szavazóhely) fog 
szavazni, ha arra szükség van 

 
❻ tervezze jövetelét a szavazóhelyre a szavazás napján  
 
❼ ellenőrizze, érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel 

rendelkezik-e  
 
❽ tájékozódjon a szavazatszedő bizottság tagjainál a szavazás módjáról, 

ha bármilyen dilemmája van  
 
❾ hozzon magával segítőtársat a szavazóhelyre, ha nincs lehetősége 

önállóan szavazni  
 
❿ kellő időben jelezze, hogy otthon szeretne szavazni, ha nincs 

lehetősége eljönni a szavazóhelyre egészségügyi okok miatt vagy 
tehetetlen idős személy   


