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A SZAVAZÁS ALAPELVEIRE ÉS MÓDJÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Az Európai Parlamentbe való választás a Cseh Köztársaság területén - a Cseh Köztársaság 

képviselőinek választása 
péntek 2019. május 24-én 14.00 órától 22.00 óráig 
szombat 2019. május 25-én 8.00 órától 14.00 óráig 

Szavazópolgár  
 a Cseh Köztársaság állampolgára, aki legalább 2019. május 25-én betölti a 18. életévét, 
 más uniós tagállam állampolgára, aki legalább 2019. május 25-én betöltötte a 18. életévét, és 

legalább 2019. április 10-től a Cseh Köztársaságban állandó vagy ideiglenes tartózkodási lakhelyét 
nyilvántartásba vették.  

A választópolgár csak akkor szavazhat, ha be van jegyezve az EP választói névjegyzékbe és 
 egészségvédelmi okokból a személyes szabadsága nincs korlátozva 
 a szavazati jog gyakorlásához a jogképessége nincs korlátozva. 

A szavazás csak a Cseh Köztársaság területén a szavazóhelyiségekben történik. 

Más uniós tagállam állampolgárának kérvénye az EP-szavazási listájára való bejegyzésre 
 Az a választópolgár, aki az utolsó EP-választásokon a Cseh Köztársaságban szavazott, 

automatikusan bekerül az EP-választások szavazói listájába. Javasoljuk, hogy ellenőrizze ezt a 
helyi önkormányzati hivatalnál.  

 Annak a választópolgárnak, aki az utolsó EP-választásokon a Cseh Köztársaságban nem 
szavazott, de a helyi önkormányzati választásokon szavazott, kérvényeznie kell a helyi 
önkormányzati hivatalnál, hogy 2019. április 14-ig továbbítsák az adatokat az EP választási listába. 

 Annak a választópolgárnak, aki még nem szavazott a Cseh Köztársaság területén, 2019. 
április 14-ig kérvényeznie kell az önkormányzati hivatalnál, hogy az EP választások listájára írják 
fel. 

További információkért és a kérvény sablonjáért látogasson el a Belügyminisztérium honlapjára 
www.mvcr.cz vagy forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz vagy regionális irodához. 

A szavazóhelyiség címe 
A polgármester a szavazóhelyiség címét és egyéb szükséges információkat legkésőbb 2019. május 9-ig 
közzéteszi a helyileg szokásos módszerrel. Ha a településen több választási körzet található, a 
polgármester ismerteti, hogy a település és a szavazóhelyiség mely része melyik kerülethez tartozik.  

Személyazonosság igazolása  
A választópolgárnak a szavazóhelyiségben bizonyítania kell a személyazonosságát és 
állampolgárságát. A Cseh Köztársaság állampolgára ezt érvényes útlevelével, diplomata vagy szolgálati 
útlevelével, esetleg utazási igazolványával teszi. Más uniós tagállam állampolgára állandó tartózkodási 
igazolvány, útlevél vagy személyi igazolvány által teszi ezt. 

Abban az esetben, ha a választópolgár nem igazolja az állampolgárságát, nem szavazhat. 

Szavazólapok 
A szavazólapok minden egyes jelölt esetén külön vannak nyomtatva. Minden szavazólapon a jelölt 
sorsolással eldöntött sorszáma szerepel. Az átadott szavazólapok alkotta számsornak nem kell 
teljesnek lennie, amennyiben a jelöltlista bírósági felülvizsgálat alapján sem került nyilvántartásba 
vételre.  Továbbá azon jelölt sorszáma, akit a regisztráció során töröltek, a továbbiakban sem lesz 
elfoglalva a szavazólapon. 
Az jelöltek politikai párt és politikai mozgalom keretén belüli tagságára vonatkozó adata a szavazólapon 
rövidítés formájában szerepel; a rövidítések jegyzéke a szavazólap szettek részét képezi.  

http://www.mvcr.cz/


 

A jelölti státuszról való lemondás, illetve a jelölt visszavonása 
A szavazóhelyiségben közzé vannak téve az információk az esetleges lemondásról, a jelölt 
visszavonásáról vagy arról, hogy a jelöltet - más EU-tagállam polgárát a származási országában a 
szavazati jogtól megfosztották. Az ilyen jelöltre leadott preferenciális szavazatokat figyelmen kívül kell 
hagyni. 

A szavazás módja 
A választópolgár a kerületi választási bizottságtól egy darab, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott üres 
hivatalos borítékokat kap.  Kérésre a bizottság egy szavazólap-készletet is átad a részére.  
A választópolgár a hivatalos borítékkal és a szavazólapokkal belép a szavazólapok megjelölésére 
kijelölt elkülönített részbe. Itt kiválasztja annak a jelöltnek a szavazólapját, akire a voksát le kívánja adni.   

A szavazópolgár a szavazás során legfeljebb két jelöltnél tehet preferenciális szavazást. Ezt úgy 
teszi, hogy a megfelelő jelöltek sorszámát bekarikázza. Ha a szavazó több mint két jelöltet karikáz 
be, a preferenciális szavazás nem lesz figyelembe véve. 

A szavazólapok egyéb kiigazításai nem befolyásolják annak értékelését. Ezután a szavazó behelyezi a 
szavazólapot a hivatalos borítékba. 

A választópolgárnak ügyelnie kell arra, hogy a szavazólap hivatalos borítékba helyezésekor ne 
helyezzen be véletlenül több (pl. összeragadt) szavazólapot a hivatalos borítékba. Ellenkező 
esetben a választópolgár szavazata érvénytelennek minősül. 
Érvénytelennek minősülnek továbbá mindazon szavazólapok is, amelyek nem az előírt 
formanyomtatványon szerepelnek, továbbá az elszakadt szavazólapok, valamint a hivatalos borítékba 
be nem helyezett szavazólapok.  

Választás 
Minden választópolgár személyesen adja le szavazatát, képviseletre nincs mód. A választópolgár 
úgy szavaz, hogy a hivatalos borítékot a kiválasztott szavazólappal a járási választási bizottság előtt a 
választási urnába dobja. 
A szavazólapot testi hiba vagy olvasás-írástudatlanság miatt saját maga kiválasztani, vagy megjelölni 
képtelen választópolgárral együtt a szavazólapok megjelölésére szolgáló elkülönített részben más 
választópolgár is tartózkodhat, azonban nem lehet a körzeti választási bizottság tagja, aki a 
szavazólapot az érintett személy helyett kiválaszthatja, és megjelölheti és a hivatalos borítékba 
helyezheti, illetve szükség esetén a borítékot is a választási urnába dobhatja.  

Azon a szavazópolgárnak, aki nem szerepel az Európai Parlamenti választások szavazói listáján, 
a kerületi választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a választópolgár szavazói igazolvány által szavaz, vagy ha benyújtja a hatóság által vezetett különleges 
választási listáról való törlés igazolását, vagy az Európai Parlament választásához kapcsolódó 
választási listából törlési igazolást nyújt be az állandó lakóhelyváltással kapcsolatban, és a választási 
körzetben szavazati jogát igazolja.  

Szavazás a választási igazolvány által 
Amennyiben a választópolgár választási igazolvány ellenében szavaz, köteles az igazolványát leadni a 
kerületi választási bizottságnak. Ezt követően a bizottságtól egy hivatali bélyegzőlenyomattal ellátott 
üres hivatalos borítékot és egy teljes szavazólap készletet kap. A választási igazolvánnyal minden 
választási körzetben lehet szavazni.   

Szavazatleadás hordozható választási urnába 
A választópolgár indokolt esetekben, elsősorban egészségügyi okokból kifolyólag azzal a kéréssel 
fordulhat a helyi önkormányzathoz, illetve a választási napokon a körzeti választási bizottsághoz, hogy 
a választási helyiségen kívül hordozható választási urnába is leadhassa a szavazatát. A kerületi 



választási bizottság kizárólag a saját választási kerületének határain belülre küldheti ki tagjait a 
hordozható választási urnával.   

Tájékoztatás a szavazóhelyiségben 
A szavazóhelyiségben a 62/2003 Sb. sz. választási törvény cseh, angol, francia és német nyelven áll a 
szavazók rendelkezésére. Továbbá a jelen információ is minden EU-tagállam nyelvén elérhető lesz. 
A választási helyiségben kifüggesztésre kerülnek a mintaként használatos szavazólapok, valamint a 
szavazólapokon esetlegesen előforduló nyomdai hibákra vonatkozó információk.  
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