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A SZAVAZÁS MÓDJÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Választások a Cseh Köztársaság önkormányzati tanácsaiba és szenátusába
péntek 2022. szeptember 23. 14.00 órától 22.00 óráig
szombat 2022. szeptember 24. 8.00 órától 14.00 óráig
Szavazásra kizárólag a választások napján a Cseh Köztársaság területén található választási
helyiségekben kerül sor.
Az önkormányzati választásokkal egyidejűleg 27 választási kerületben szenátusi választásokra is sor kerül. E
választások esetében közösek mind a választási helyiségek, mind a kerületi választási bizottságok. A szenátusi
választások keretén belül a választópolgár kizárólag abban a választási kerületben adhatja le szavazatát,
amelyben állandó lakcímmel rendelkezik. Amennyiben az első fordulóban egy jelölt sem kerül megválasztásra a
leadott szavazatok abszolút többségével, a választások második köre kerül megrendezésre.
Az önkormányzati választások esetében választópolgárnak minősül
 a Cseh Köztársaság minden olyan állampolgára, aki legkésőbb 2022. szeptember 24-én betölti a 18.
életévét, és állandó lakcíme az adott településen található,
 az Európai Unió másik tagállamának állampolgára, aki legkésőbb 2022. szeptember 24-én betölti a 18.
életévét, és az állandó lakcíme vagy a nyilvántartásba vett átmeneti lakóhelye a településen található,
továbbá kérte a felvételét az állandó választói névjegyzék függelékébe.
A szenátusi választások esetében választópolgárnak minősül
 a Cseh Köztársaság minden állampolgára, aki legkésőbb 2022. szeptember 24-én betölti a 18. életévét,
a második fordulóban továbbá a Cseh Köztársaság azon állampolgárai is választásra jogosultak, aki
legkésőbb 2022. október 1-én töltik be a 18. életévüket.

Személyazonosság igazolása
A választó a választási helyiségbe érkezését követően a személyazonosságát, valamint állampolgárságát
 érvényes személyigazolványával,
 érvényes útlevelével, diplomata vagy szolgálati útlevelével, esetleg utazási igazolványával,
 külföldi állampolgárok esetén letelepedési engedélyével vagy átmeneti tartózkodási engedélyével
igazolja.
Abban az esetben, ha a választópolgár nem igazolja az állampolgárságát az előírt dokumentumokkal,
nem szavazhat.

Szavazólapok
Önkormányzati választások esetén a szavazólap kétoldalas kinyomtatására nyílik mód. Ebben az esetben
a láblécben a "Folytatás a következő oldalon" szöveg olvasható.
Az egyes jelöltek politikai párt vagy politikai mozgalom keretén belüli tagságára vonatkozó adat a szavazólapon
rövidítés formájában szerepel. Azon választási párok szavazólapjain, amelyek esetében a nyilvántartásba vétel
során valamely jelölt kihúzásra került, az eredetileg e jelölthöz rendelt sorszám üresen marad.
A szenátusi választások szavazólapjai minden jelölt esetében önállóan kerülnek kinyomtatásra.
Minden szavazólapon a jelölt sorsolással eldöntött sorszáma szerepel. Az átadott szavazólapok alkotta
számsornak nem kell teljesnek lennie, amennyiben a jelölt jelentkezési lapja a bírósági felülvizsgálat alapján sem
került nyilvántartásba vételre.
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A választási helyiségben kifüggesztésre kerülnek a mintaként használatos szavazólapok, valamint a
szavazólapokon esetlegesen előforduló nyomdai hibákra vonatkozó információk.

Tájékoztatás a jelölti státuszról való lemondásról, illetve a jelölt visszahívásáról
A szavazóhelyiségben közzétételre kerülnek a jelölti státuszról való esetleges lemondásról, vagy a jelölt
visszavonásáról szóló információk. A választási eredmények megállapítása során az ilyen jelöltre leadott
szavazatokat figyelmen kívül hagyják.

Választás
Minden választópolgár személyesen adja le szavazatát, képviseletre nincs mód. A választópolgár úgy
szavaz, hogy a hivatalos borítékot a kiválasztott vagy megjelölt 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 - ez azonban nem lehet a körzeti választási bizottság tagja - aki a
szavazólapot az érintett személy helyett kiválaszthatja, vagy megjelölheti és a hivatalos borítékba helyezheti,
illetve szükség esetén a borítékot is a választási urnába dobhatja.

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.

Szavazatleadás az önkormányzati választásokon
A választópolgár a kerületi választási bizottságtól egy darab, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott üres hivatalos
borítékokat kap. Kérésre a bizottság szavazólapot is a rendelkezésére bocsát. A választópolgár a hivatalos
borítékkal és a szavazólappal belép a szavazólapok megjelölésére kijelölt elkülönített részbe.
Minden szavazólap fejlécén feltüntetésre kerül az adott településen megválasztandó önkormányzati
tagok száma.
A szavazólap az alábbi módozatok egyikének megfelelően jelölhető meg:
1. A választási párt neve előtt szereplő oszlop fejlécében található négyzet beikszelésével kizárólag
egyetlen választási párt megjelölése. Ezzel a választópolgár szavazatát e választási párt jelöltjeire
adja le a szavazólapon szereplő sorrendben, valamint az adott településen megválasztandó
önkormányzati tagok számának megfelelő számban.
2. Az egyes jelöltek előtti kereteket beikszelve a megválasztani kívánt és bármely választási pártokhoz
tartozó jelöltek megjelölésével, legfeljebb a település megválasztandó önkormányzati képviselőinek
számával azonos számban.
3. E két mód egymással kölcsönösen kombinálható is, azaz beikszelve megjelölhető egy választási
párt, valamint a jelöltek neve előtt található keretekben a tetszőleges egyéb választási pártok
megválasztani kívánt további jelöltjei. Ebben az esetben a szavazat az egyenként megjelölt jelöltekre
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kerül leadásra. A megjelölt választási párt esetében szavazat leadására legfeljebb a település
megválasztandó önkormányzati képviselőinek számával azonos számban kerül sor.
Amennyiben a választópolgár beikszeli valamelyik választási pártot, e párt esetében már egyetlen
konkrét jelöltet sem jelöl meg. E választási párt jelöltjeinek megjelölése ilyen esetben nem vehető
figyelembe.
A megjelölést követően a választópolgár a szürke hivatalos borítékba helyezi az önkormányzati választásokra
vonatkozó szavazócéduláját.
Amennyiben a választópolgár nem jelöl meg a választólapon egyetlen választási pártot és egyetlen
jelöltet sem, a szavazólapot nem helyezi a hivatalos borítékba, a szavazólapot elszakítja vagy a hivatalos
borítékba ugyanazon önkormányzatra vonatkozóan több szavazólapot helyez, a szavazata
érvénytelennek minősül.
Szavazás városrészi és kerületi önkormányzatok esetén
A szavazópolgár a területileg osztott törvényhatósági joggal felruházott városokban és Prága fővárosban
mindkét szavazólapot, azaz a területileg osztott törvényhatósági joggal felruházott város vagy Prága Főváros
önkormányzati választási szavazólapját (ennek a szavazólapnak a bal széle rózsaszínű sávval van megjelölve),
valamint a kerületi vagy városrészi önkormányzati választás szavazólapját ugyanazon hivatalos borítékba
helyezi.
A Cseh Köztársaság külképviseletein választói névjegyzékbe vett választópolgárok önkormányzati
választásokon való részvétele
Külföldön nincs lehetőség az önkormányzati választásokon való részvételre. A külföldön tartózkodó
választópolgárok külön névjegyzékébe felvett választópolgár az önkormányzati választásokon abban az esetben
szavazhat, ha az önkormányzat részére, illetve esetleg a választás napján a kerületi választási bizottságnak
bemutatja a külképviselet vagy a konzuli hivatal arra vonatkozó igazolását, hogy törlésre került a
választópolgárok külön névjegyzékéből.

Szavazatleadás a szenátusi választásokon
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 a
választópolgár a hivatalos borítékba helyezi az általa kiválasztott jelölt szavazólapját. A szavazólap
megjelölésére nincs szükség.
A szenátus választások az önkormányzati választásokkal együtt kerülnek megrendezésre. Az egyes
választásokhoz készült szavazólapokat a színeik különböztetik meg. Az önkormányzati választások
szavazólapjainak és hivatalos borítékának színe szürke, a szenátusi választások szavazólapjainak és
hivatalos borítékának a színe sárga. Fontos, hogy az egyidejűleg megrendezett választások során a
szürke színű szavazólap a szürke, a sárga színű szavazólap pedig a sárga színű hivatalos borítékba
kerüljön behelyezésre, ellenkező esetben a leadott szavazatok érvénytelenek. A választópolgárnak
ügyelnie kell arra, hogy a szavazólap hivatalos borítékba helyezésekor ne helyezzen be véletlenül több
(esetleg 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.
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Szenátusi választások keretén belüli szavazás választási igazolvány ellenében
Amennyiben a választópolgár a szenátusi választásokon 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 választói
igazolvánnyal abban a választási kerületben lehet szavazni, amelyben választásokat tartanak, és amelynek
területén a választópolgár állandó lakcímmel rendelkezik. Mindez nem vonatkozik azon szavazókra, akinek a
választói igazolványát a Cseh Köztársaság külképviselete vagy konzuli hivatala adta ki a szóban forgó hivatalon
történő bejegyzés alapján. Az ilyen választópolgár bármelyik olyan választási körzetben szavazhat, amelyben az
adott évben választásokat tartanak.
Szenátusi választásokon történő szavazatleadás a választópolgár állandó lakcíme szerinti választási
kerületen kívül
Az aktív választási jog gyakorlásának előfeltétele a szenátusi választások esetében a választópolgár adott
választási kerületben található állandó lakcíme. A Cseh Köztársaság területén választói névjegyzékbe felvett
választópolgár ily módon kizárólag abban az évben adhatja le szavazatát a szenátusi választásokon, amely
évben az ő választási kerületében megrendezésre kerülnek a választások. Amennyiben a választópolgár a
választás napján más választókerület területén vagy külföldön tartózkodik (pl. kórházi fekvőbeteg ellátás
vagy szolgálati út miatt), a választási jog gyakorlásának tényleges akadályoztatásáról van szó. A fentiek
nem vonatkoznak mindazon választópolgárokra, akik a Cseh Köztársaság külképviseletei vagy konzuli hivatalai
által vezetett külön választói névjegyzékben szerepelnek.

A szenátusi választások második fordulója
Amennyiben az első körben egyetlen jelölt sem szerzi meg az összes leadott szavazat abszolút többségét, a
jelöltek egyike sem kerül megválasztásra, és második forduló megrendezésére kerül sor. A második fordulóban
csak az első fordulóban az első két helyen végzett jelölt indul. A második fordulóra pénteken 2022.
szeptember 30-án 14.00 órától 22.00 óráig és szombaton 2022. október 1-én 8.00 órától 14.00 óráig kerül
sor.
Abban az esetben, ha a második forduló előtt a jelölt lemond a jelöléséről, elveszíti a választhatóságára
vonatkozó jogát, vagy elhalálozik, a választás második fordulójában az első fordulóban harmadik helyet elért
jelölt lép tovább; ilyen esetben a második forduló megtartására 2022. október 7-én, pénteken 14.00 órától 22.00
óráig és 2022. október 8-án szombaton, 8.00 órától 14.00 óráig kerül sor.
A második forduló (szürke színű) szavazólapjait a választópolgár már nem előre, hanem közvetlenül a
választóhelyiségben és a választás napjaiban kapja meg.
Kérjük, kövesse az orr- és szájvédő viselési kötelezettségével kapcsolatos aktuális információkat. Legyen
figyelmes és kövesse az ajánlott járványellenes intézkedéseket.
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