
Megjegyzés: Ennek a jogszabálynak a fordítását a Köztársasági Választási Bizottság 
tette lehetővé azzal a céllal, hogy minden érdekelt számára megkönnyítse a nemzeti 
kisebbségi nemzeti tanácsi választásokon való részvételt. Ez a fordítás nem minősül 
hivatalos jogi aktusnak, bármilyen összeférhetetlenség esetében, a szerb nyelvű 
jogszabály szövege mérvadó. 

 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 
72/09., 20/14. - az AB határozata, 55/14. és 47/18. sz.) 62. szakasza 1. bekezdésének 4) 
pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése alapján,   

 A Köztársasági Választási Bizottság 2018. augusztus 21-én megtartott ülésén 
meghozta  

A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSTAGJAINAK KÖZVETLEN 
VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ SZAVATSZEDŐ BIZOTTSÁGOK MUNKARENDJÉNEK 

SZ A B Á LY A I T  

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

 A jelen szabályok részletesen rendezik A nemzeti kisebbségek nemzeti 
tanácstagjainak közvetlen megválasztásának lebonyolításásól szóló utasítással (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 57/18. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) összhangban 
megalakított szavazatszedő bizottságok munkáját, a szavazás lefolytatására és a választási 
eredmény megállapítására vonatkozóan, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácstagjainak 
közvetlen választása (a továbbiakban: választás) során. 

2. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság  közvetlenül lebonyolítja a szavazóhelyen történő 
szavazást, biztosítja a szavazás szabályszerűségét és titkosságát, megállapítja a 
szavazóhelyi választási eredményt és egyéb feladatokat lát el a törvénnyel, A nemzeti 
kisebbségek nemzeti tanácstagjainak közvetlen megválasztásának lebonyolításásól szóló 
utasítással és a jelen szabályokkal összhangban. 

 (2) A szavazatszedő bizottság a tagok teljes létszámának szótöbbségével dönt. 

 (3) A szavazatszedő bizottság munkája nyilvános.  

 (4) Amíg a szavazóhely nyitva tart és amíg tart a szavazás, a szavazatszedő 
bizottság valamannyi tagjának vagy azok helyettesének jelen kell lennie a szavazóhelyen. 

 (5) A szavazóhlyen a szavazatszedő bizottság minden tagja és helyettes tagja 
köteles állandóan és látható helyen viselni a Köztársasági Választási Bizottság által kiadott 
azonosító kártyát.  

 (6) A láthatatlan tintaspray kezelésével megbízott, de más szavazóhelyen 
szavazó szavazatszedő bizottsági tag részére biztosítani kell, hogy a saját szavazóhelyén a 
szavazatszedő bizottság tagjává való kinevezéséről szóló határozat felmutatásával 
szavazzon.  



II. A VÁLASZTÁSI IRATOK ÁTVÉTELE 

3. szakasz 

 (1) A Köztársasági Választási Bizottság munkatestületei (a továbbiakban: 
Munkatestület), valamint a községi/városi közigazgatási szervek kötelesek a szavazatszedő 
bizottságoknak átadni a szavazóhelyen a szavazás lebonyolításához szükséges iratokat 
legkésőbb 48 órával a szavazás megtartásának napját megelőzően. 

 (2) A Munkatestület és a szavazatszedő bizottság között a választási iratoknak a 
szavazást megelőző átadásáról és átvételéről felvett jegyzőkönyvnek – amelynek 
formanyomtatványát a  Köztársasági Választási Bizottság határozza meg - tartalmaznia kell 
a választást lebonyolító valamennyi szavazatszedő bizottságnak járó választási iratoknak a 
listáját. 

 4. szakasz 

 (1) A választási iratoknak a Munkatestület és a szavazatszedő bizottság közötti, a 
szavazást megelőző átadásáról és átvételéről felvett jegyzőkönyvben feltüntetett iratokon 
kívül, a szavazatszedő bizottságnak a választási iratoknaknak a szavazást megelőző 
átadása és átvétele alkalmával kézbesíteni kell a szavazóhelyi választási eredmény logikai-
számbeli megegyezésére vonatkozó ellenőrző űrlapot, amelynek formanyomtatványa a 
mellékletben található, és a jelen szabályok elválaszthatatlan részét képezi. 

 (2) A községi/városi közigazgatási szerv minden szavazatszedő bizottság 
számára annyi ellenőrző űrlapot biztosít, ahány nemzeti tanácsra szavaznak az adott 
szavazóhelyen.  

III. ELŐKÉSZÜLET A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉRE 

5. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság a választás napján 6,00 órakor gyülekezik a 
szavazóhelyen, a szavazás megkezdésének előkészítése érdekében. 

 (2) A szavazatszedő bizottság tagjai a következő sorrendben készítik elő a 
szavazás megkezését: felbontják a választási iratokat tartalmazó, biztonsági zárral ellátott 
zsákot, megállapítját a szavazási iratok szabályosságát és hiánytalanságát, kialakítják a 
szavazóhelyiséget, megállapodnak a szavazás lebonyolítása alatti munkamódszerről és a 
feladatok megosztásáról. 

 (3) A szavazatszedő bizottság köteles a választási iratokat tartalmazó zsákról 
levett biztonsági zárat átadni a Munkatestületnek a választási iratok átadasa és átvétele 
alkalmával a lebonyolított szavazást követően. 

а) A választási iratok hiánytalanságának és szabályosságának megállapítása 

6. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság összeveti az átvett választási iratokat a 
Munkatestület és a szavazatszedő bizottság között a választási iratoknak a szavazást 
megelőző átadásáról és átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítettekkel, és ennek alapján 
állapítja meg az átvett iratok hiánytalanságát és szabályosságát. 



 (2) Ha a választási iratok közül valami hiányzik, a szavazatszedő bizottság ezt a 
tényt Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak válásztásán a szavazás 
lebonyolításával és a választási eredmény megállpításával megbízott  szavazatszedő 
bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben (a továbbiakban: A szavazatszedő 
bizottságmunkájáról felvett jegyzőkönyv) rögzíti, és erről haladéktalanul értesíti a 
Munkatestületet. 

 (3) Ha a szavazatszedő bizottsághoz nem érkezett kellő számú szavazólap, akkor 
a szavazóhelyet a meglévő szavazólap-állománnyal kell megnyitnia, a hiányzó 
szavazólapokat  pedig a szavazás közben fogja kézhez kapni. 

b) A szavazóhelyiség kialakítása 

7. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottség tagjai olymódon alakítják ki a szavazóhelyiséget, 
hogy jól láthatóan megjelölik a szavazóhely számát és elnevezését, kitűzik a szavazóhely 
elrendeléséről szóló határozatot, a Szerb Köztársaság nemzeti zászlaját, valamint a 
szavazóhelyen választandó valamennyi nemzeti tanács tagjelöltjeinek gyűjtőlistáját. 

 (2) Ezt követően, a szavazatszedő bizottság olymódon alakítja ki a 
szavazóhelyiséget, hogy a bejárat és a szavazóurna közötti választási cselekmények 
pontjai az alábbi sorrend szerint alakuljanak: 

 1) az UV-lámpát kezelő szavzatszedő bizottsági tag számára kijelölt hely; 

 2) a választópolgár személyazonosságának megállapítására kijelölt hely; 

 3) az a hely, ahol a szavazóhelyen szavazásra jogosult választók külön választói 
névjegyzékkivonatát (a továbbiakban: választói névjegyzékkivonat), éspedig a 
szavazóhelyen választásztandó valamennyi nemzeti tanácsra vonatkozóan, továbbá a 
katonai szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton levő, illetve a Szerb Katonaság egységeiben 
vagy intézményeiben tanuló választópolgárok külön névjegyzékkivonatát tartják;   

 4) a szavazólap átadására kijelölt hely;  

 5) a választópolgár ujjának megjelölésére szolgáló spayt kezelő szavatszedő 
bizottsági tag részére kijelölt hely; 

 6) a szavazói válaszfalak, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy szavatolják a 
szavazás titkosságát; 

 7) a szavazóurna. 

8. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság leellenőrzi, hogy a szavazóhelyen vagy a 
szavazóhelytől mért 50 méteres távolságban elhelyeztek-e listajelölői jelképeket vagy 
egyéb propagandaanyagot. 

 (2) Ha a szavazóhelyen vagy a szavazóhelytől mért 50 méteres távolságon 
választási propagandaanyagot helyeztek el, azt a szavazatszedő bizottságnak kell 
eltávolítania, ha pedig nem tudja őket eltávolítani, az eltávolítás szükségességéről a 
Munkatestületet értesíti, amely az eltávolítás iránti igényével az illetékes községi/városi 
közművesítési szolgálathoz fordul. 

  



c) Feladatmegosztási megállapodás 

9. szakasz 

 A szavazatszedő bizottság tagjai megállapodnak a feladatok megosztásáról, 
miközben a legfontosabb azt meghatározni, hogy a tagok, illetve a helyetteseik közül kire 
hárulnak az alábbi feladatok: 

 1) az UV-lámpa kezelése; 

 2) a válsztópolgár személyazonossgának a megállapítása; 

 3) a szavazóhelyen választandó valamennyi nemzeti tanács választói 
névjegyzékkivonatának, továbbá a katonai szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton levő, illetve 
a Szerb Katonaság egységeiben vagy intézményeiben tanuló választópolgárok külön 
névjegyzékkivonatának kezelése; 

 4) a szavazólapok őrzése és átadása; 

 5) a választópolgár ujjának megjelölésére szolgáló spay kezelése; 

 6) a szavazópolgár kioktatása a szavazás menetéről. 

10. szakasz 

 (1) A szavazóhely megnyitását megelőzően a szavazatszedő bizottság elnöke a 
szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben rögzíti a szavazatszedő 
bizottság jelenlevő tagjainak és azok helyetteseinek a nevét. 

 (2) A szavazatszedő bizottság jelenlevő tagjainak és azok helyetteseinek a 
szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben való bejegyzése mellett, a 
szavazatszedő bizottság elnöke köteles a szavazatszedő bizottság jelenlevő tagjainak és 
azok helyetteseinek a nevét a szavazóhelyen jelen levők nyilvántartásába is felvenni, amit a 
szavazatszedő bizottság jelenlevő tagjai és azok helyettesei írnak alá. 

 (3) A jelen szakasz 2. bekezdésében említett nyilvántartás a szavazatszedő 
bizottságban való munka után járó illetmény kifizetésének alapját képezi. 

IV. A SZAVAZÓHELY MEGNYITÁSA 

11. szakasz 

 (1) A szavazás lebonyolításához szükséges előkészületek megtételét követően a 
szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy megkezdődhet a szavazás, és ezt a tényt a 
szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben rögzíti. 

 (2) A szavazóhelyet 7,00 órakor kell megnyitni a választás megtartásának napján. 

A szavazóurna szabályszerűségének megvizsgálása 

12. szakasz 

 (1) A szavazóhelyen egy szavazóurna található, amelyet az adott szavazóhelyen 
választandó valamennyi nemzeti tanács tagjainak választására kell használni. 

 (2) A szavazóurna szabályszerűségének megvizsgálását a szavazóhelyen 
elsőként megjelenő választópolgár jelenlétében kell elvégezni, az ellenőrzés eredményét 
pedig be kell jegyezni a szavazóurna ellenőrzését tanúsító lapra (a továbbiakban: ellenőrző 
lap). 



 (3) Az ellenőrzést az alábbi sorrendben kell elvégezni: 

 1) amikor a szavazóhelyen megjelenik az első választópolgár, aki nem tagja a 
szavazatszedő bizottságnak, a szavazatszedő bizottság elvégzi az UV-lámpával való 
ellenőrzést, megállapítja a polgár személyazonosságát, és leelenőrzi, hogy szerepel-e a 
választói névjegyzékkivonat valamelyikében; 

 2) az említett választópolgár jelenlétében a szavazatszedő bizottság 
megvizsgálja,  hogy a szavazóurna szabályszerű és üres-e; 

 3) ki kell tölteni az ellenőrző lapot, amelybe be kell jegyezni, hogy a 
választópolgár mely választói névjegyzékkivonatban és melyik sorszám alatt szerepel, és 
ezt követően az ellenőrző lapot a szavazatszedő bizottság minden tagjának, illetve 
helyettesének, valamint a szavazóhelyre elsőként érkező választópolgárnak alá kell írnia; 

 4) az első választópolgár jelenlétében az ellenőrző lapot be kell dobni az urnába, 
amelyet ezt követően le kell zárni, valamint fűzőzsineggel és pecsétviasszal lepecsételni; 

 5) a szavazatszedő bizottság minden elvégzett cselekményt a szavazóhelyen 
választandó valamennyi nemzeti tanács szavazatszedő bizottsági munkájáról felvett 
mindegyik jegyzőkönyvben rögzíti.  

13. szakasz 

 A szavazóurna szabályszerűségének megvizsgálása nem végezhető olyan 
választópolgár jelenlétében, akiről az UV-lámpás ellenőrzés alapján kiderül, hogy másik 
szavazóhelyen szavazott, aki nem rendelkezik a személyazonossága megállapítására 
szolgáló érvényes közokirattal, vagy aki nem szerepel egy választói névjegyzékkivonatban 
sem. 

V. A SZAVAZÓHELYEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 

14. szakasz 

 Amikor a választópolgár megérkezik a szavazóhelyre, a szavazatszedő bizottság 
az alábbi cselekményeket köteles elvégezni: ellenőrizni, szavazott-e a választópolgár más 
szavazóhelyen, megállapítani a választópolgár személyazonosságát, ellenőrizni, hogy 
szerepel-e a választópolgár a választói névjegyzékkivonat valamelyikén, átadni a 
szavazólapot, megjelölni a választópolgárt spray-vel, és kioktatni a választópolgárt a 
szavazás rendjéről. 

а) Annak ellenőrzése, hogy szavazott-e a választópolgár más szavazóhelyen 

15. szakasz 

 (1) Amikor belép a szavazóhelyiségbe, a választópolgár a szavazatszedő 
bizottság UV-lámpás tagja elé lép, aki leellenőrzi, hogy a választópolgár jobb kezének 
mutatóujját már megjelölték-e láthatatlan tintával. 

 (2) Ha a választópolgárnak nincs mutatóujja a jobb kezén, le kell ellenőrizni, hogy 
jobb kezének többi ujját megjelölték-e láthatatlan tintával, ha pedig a szavazópolgárnak 
nincs jobb keze, le kell ellenőrizni, hogy láthatatlan tintával megjelölték-e bal kezének ujjait. 

 (3) Ha az UV-lámpás ellenőrzést követően kiderül, hogy a választópolgár már 
más szavazóhelyen szavazott, nem szavazhat, és köteles haladéktalanul elhagyni a 
szavazóhelyet. 



b) A szavazópolgár személyazonosságának megállapítása 

16. szakasz 

 (1) Miután megállapítást nyert, hogy még nem szavazott, a választópolgár a 
szavazatszedő bizottság következő tagja elé lép, közli vele utó- és családnevét, átnyújtja a 
választasztás megtartásának napjáról és idejéről szóló értesítést, ha rendelkezik vele, és 
igazolja személyazonosságát. 

 (2) A választópolgár a választás megtartásának napjáról és idejéről szóló 
értesítés hiányában is urna elé járulhat, a szavazatszedő bizottság nem támaszthat iránta 
értesítés-bemutatási feltételt, hanem köteles a választói návjegyzékkivonatban megkeresni 
a választópolgárt, a személyazonosságát igazoló dokumentumokban hozzáférhető adatok 
alapján. 

 (3) A választópolgár nem szavazhat, ha nem mutat fel személyazonosságát 
igazoló dokumentumot. 

 (4) Személyazonosságát a választópolgár érvényes személyi igazolványával vagy 
érvényes útlevelével igazolja. 

 (5) A szavazatszedő bizottság köteles lehetővé tenni a szavazást olyan 
választópolgár számára is, aki személyazonosságát letelt érvényességi idejű személyi 
igazolvánnyal igazolja, ha mellékeli a Belügyminisztérium bizonylatát az új személyi 
igazolvány kiadása iránti kérelmének benyújtásáról. 

 (6) Abban az esetben, amikor a szavazóhelyen olyan választópolgár jelenik meg, 
aki rendelkezik a jelen szakasz 4. bekezdése szerinti érvényes dokumentummal, de abban 
a választói névjegyzékben levő családi névtől eltérő családi név szerepel, a szavazatszedő 
bizottság köteles lehetővé tenni az ilyen választópolgár számára a szavazást, azzal a 
feltétellel, hogy a személyazonosságot igazoló dokumentumban a választópolgár fényképe 
és személyi száma alapján meg lehet állapítani, hogy a személy a válásztói 
névjygzékkivonatba bejegyzett személlyel azonos.  

 (7) A katonai szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton levő, illetve a Szerb Katonaság 
egységeiben vagy intézményeiben tanuló választópolgárok külön névjegyzékkivonatába 
bejegyzett választópolgár a személyazonosságát a katonakönyvével is igazolhatja, amely 
tartalmazza a választópolgár fényképét és személyi számát. 

 (8) A büntetés-végrehajtási intézetben kialakított szavazóhelyen szavazó 
választópolgár a személyazonosságát a Büntetószankciók Végrehajtásával Megbízott 
Igazgatóság által kiadott megfelelő okirattal is igazolhatja. 

c) Annak megállapítása, hogy szerepel-e a választópolgár a választói névjegyzékben 
és a szavazólap átadása 

17. szakasz 

 (1) Amikor megállapították személyazonosságát, a választópolgár közli, hogy 
melyik nemzeti kisebbséghez tartozik, és az adott nemzeti kisebbségre vonatkozó választói 
névjegyzék kezelésével megbízott szavazatszedő bizottsági tag elé, illetve a katonai 
szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton levő, illetve a Szerb Katonaság egységeiben vagy 
intézményeiben tanuló választópolgárok megfelelő külön névjegyzékkivonatát kezelő 
szavazatszedő bizottsági tag elé lép, aki megkeresi a választópolgárt a választói 
névjegyzékkivonatban, bekarikázza a választópolgár neve előtti sorszámot, és ezt követően 
a választópolgár a saját aláírásával látja el a választói névjegyzékivonatban levő megfelelő 



mezőt. Miután a választópolgár aláírt, a szavazatszedő bizottság tagja átadja neki a 
szavazólapot. 

 (2) Az írástudó és a saját utó- és családnevét saját kezűleg aláírni képes 
választópolgár olymódon ír alá, hogy a választói névjegyzékkivonat megfelelő mezejébe 
saját kezűleg írja be aláírását. 

 (3)  A testi vagy érzéki képtelenség folytán (fogyatékkal élő választópolgár) a saját 
utó- és családnevét a választói névjegyzékkivonatba saját kezűleg beírni nem képes 
választópolgár olymódon ír alá, hogy a választói névjegyzékkivonat megfelelő helyét ellátja 
a személyazonosságára vonatkozó adatokat tartalmazó pecséttel, illetve a bevésett 
aláírását tartalmazó pecséttel. 

 (4)  Az írástudatlan választópolgár, illetve a személyazonosságára vonatkozó 
adatokat tartalmazó pecséttel, illetve a bevésett aláírását tartalmazó pecséttel nem 
rendelkező, fogyatékkal élő választópolgár nem ír alá a választói névjegyzékkivonatban, 
hanem helyette ezt asszisztense teszi meg, akit a szavazóhelyre magával hozott a 
szavazólap kitöltése érdekében. 

 (5) A jelen szakasz 2-4. bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni a 
szavazóhelyen kívül lebonyolítandó szavazás esetében is. 

18. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság nem eszközölhet bármilyen hozzáírásokat vagy 
módosításokat a választói névjegyzékkivonatban. 

 (2) A szavazatszedő bizottság nem engedélyezheti a szavazást olyan személy 
számára, aki nem szerepel a választói névjegyzékkivonatok egyikében sem. 

 (3) A szavazatszedő bizottság nem írhat be a választói névjegyzékkivonatba 
olyan személyt, aki nem szerepel a kivonatban, tekintet nélkül a személy állításaira, hogy ő 
ezen az adott szavazóhelyen szavaz, vagy arra, hogy őt a szavazatszedő bizottság tagjai 
személyesen ismerik. 

19. szakasz 

 (1) A választópolgár csak egyszer szavazhat. 

 (2) Egy személy sem kaphat több, mint egy szavazólistát, és tilos, hogy egy 
személy más személy helyett szavazzon. A jelen szabályok 24. szakaszában említett 
asszisztens közbenjárásával történő szavazás nem tekinthető más személy helyett történő 
szavazásnak. 

d) A spray használata 

20. szakasz 

 (1) A választópolgár csak a szavazólap átvételét követően lép a szavazatszedő 
bizottság azon tagja elá, aki különleges spray-vel megjelöli jobb kezének mutatóujját a 
körömház alatt, annak jeléül, hogy szavazott. 

 (2) Ha a választópolgárnak a jobb kezén nincs mutatóujja, a jobb irányban 
következő meglévő ujját, legvégén jobb kezének a hüvelykujját kell megjelölni, a körömház 
alatt. 



 (3) Ha a választópolgárnak nincs jobb tenyere, a bal kezének mutatóujját kell 
megjelölni, illetve bal irányban a következő meglévő ujját, legvégén bal kezének a 
hüvelykujját, a körömház alatt. 

 (4) Ha ilymódon nem jelölhetők meg a választópolgár ujjai, a megjelölést nem kell 
elvégezni. 

e) A szavazólap kitöltése 

21. szakasz 

 (1) A választópolgár a szavazási választófal mögött tölti ki a szavazólapot, miután 
a szavazatszedő bizottság tagja kioktatta a szavazás rendjéről. 

 (2) A szavazatszedő bizottság tagja külön figyelmezteti a választópolgárt, hogy: 

 1) csak egy választási listára szavazhat, az adott választási lista neve előtt levő 
sorszám bekarikázásával; 

 2) a szavazás titkos, és a szavazási választófal mögött kell lebonyolítani; 

 3) a szavazás szabad, senki sem akadályozhatja vagy kényszerítheti a 
választópolgárt szavazásra, nem vonhatja felelősségre azért, hogy szavazott vagy 
tartózkodott a szavazástól,  és tőle nem kérheti számon azt, hogy nyilatkozzon, miért és 
kire adta le voksát. 

 (3) Miután kitöltötte a szavazólapot, a választópolgár saját maga hajtja össze a 
szavazólapot olymódon, hogy ne látsszon, kire szavazott, behelyezi azt a szavazóurnába, 
és ezt követően elhagyja a szavazóhelyet. 

22. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság köteles gondot viselni a szavazás titkosságáról. 

 (2) A szavazatszedő bizottság köteles olymódon megszervezni a szavazást, hogy 
ne legyen látható miként tölti ki a választópolgár a szavazólapot. 

 (3) A szavazásra kijelölt helyiségben csak annyi választópolgár tartózkodhat, 
ahány a titkos szavazást szavatoló hely rendelkezésre áll. 

VI.  KÜLON SZABÁLYOK A FOGYATÉKKAL ÉLŐ, AZ ÍRÁSTUDATLAN ÉS AZ 
AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK SZAVAZÁSÁRÓL 

23. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság köteles a vakvezető kutyával közlekedő, és a 
vakvezető kutyával való közlekedést igazoló megfelelő okirattal rendelkező személy 
számára lehetővé tenni anak a létesítménynek, amelyben a szavazóhelyet kialakították, 
valamint  magának a szavazóhelynek, továbbá a közhasználatban levő létesítménynek az 
akadálytalan megközelítését, A vakvezető kutyával való közlekedésről szóló törvény 
rendelkezései értelmében. 

 (2) A vakvezető kutyával való közlekedést igazoló okirat alatt kell érteni: 

 1) a vakvezető kutyával való közlekedéssel kapcsolatos ismeretek, képességek 
és jártasságok megszerzését igazoló bizonyítékot – a vakvezető kutyával közlekedő 
személy részéről; 

 2) a kiképzésről szóló tanúsítványt – a kutya tekintetében. 



а) A szavazólapot kitölteni képtelen személy 

24. szakasz 

 (1) A szavazólapot egyedül kitölteni képtelen személy (vak személy, egyéb fajta 
fogyatékkal élő vagy írástudatlan személy) asszisztenst hozhat magával a szavazóhelyre, 
aki helyette kitölti a szavazólapot olymódon, ahogy számára a választópolgár elrendeli. 

 (2) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönybe be kell jegyezni: 

 - az adott nemzeti kisebbséghez tartozó olyan választópolgárok teljes létszámát, 
akik asszisztens közbenjárásával szavaztak,  

 - a fentiek közül hány a vak személy, hány a fogyaték más fajtáival élő és hány az 
írástudatlan személy,  

 - az említett személyek mely sorszámok alatt szerepelnek a választói 
névjegyzékkivonatban. 

b) A szavaróhelyre eljönni képtelen személy 

25. szakasz 

 (1) A szavazóhelyen szavazni képtelen választópolgárnak (gátolt vagy 
akadályozott személy) a szavazás napján legkésőbb 11,00 óráig értesítenie kell a 
szavazatszedő bizottságot arról, hogy szavazni szándékozik, és mely nemzeti 
kisebbséghez tartozik. 

 (2) A választópolgár szavazóhelyen kívüli szavazását kizárólag a szavazóhely 
által felölelt területen lehet lebonyolítani. 

 (3) Gátolt és akadályozott személynek az a személy tekinthető, akinek 
egészségügyi okokból nincs lehetőse megjelenni a szavazóhelyen, a fogyatékkal élő 
személy, valamint az idős erőtlen személy. 

 (4) Gátolt és akadályozott személynek nem tekinthető az a személy, aki az általa 
ellátott munka jellege következtében a szavazóhely nyitvatartása ideje alatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyen. 

 (5) A szavazatszedő bizottság elnöke, miután megállapította, hogy a jelen 
szakasz 3. bekezdése értelmében gátolt vagy akadályozott személy szerepel a választói 
névjegyzékkivonatban és a szavazóhely által felölelt területen tartózkodik, a szavazatszedő 
bizottság három tagját vagy helyetteseiket (szavazatszedő bizottsági megbízottak) azzal 
bízza meg, hogy a szavazást a szavazóhelyen kívül bonyolítsák le. 

 (6) A szavazatszedő bizottsági megbízottak felkeresik a választópolgárt, 
megállapítják személyazonosságát, és elvégzik az UV-lámpás ellenőrzést. 

 (7) Ezt követően a szavazatszedő bizottsági megbízottak a választópolgárnak 
átadják a hivatalos borítékot, amely tartalmazza a szavazólapot, azon nemzeti kisebbség 
jelöltjeinek a gyűjtőlistáját, amelyhez a választópolgár tartozik, a választójog szavazóhelyen 
kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatot, valamint azt a borítékot, amelybe majd be kell 
helyezni a kitöltött szavazólapot.  

 (8) Ezt követően a szavazatszedő bizottsági megbízottak különleges spray-vel 
megjelölik a választópolgár ujját, a jelen szabályok 20. szakaszában meghatározott módon. 

 (9) Miután kioktatták a választópolgárt a szavazás rendjéről, a szavazatszedő 
bizottsági megbízottak elhagyják azt a helyiséget, amelyben a választópolgár szavaz. 



26. szakasz 

 (1) Ha a választópolgár (vak személy, egyéb fajta fogyatékkal élő vagy 
írástudatlan személy) képtelen kitölteni a szavazólapot, akkor ő az általa kijelölt asszisztens 
közbenjárásával szavazhat, a szavazóhelyeken szavazó vak személyek, egyéb fajta 
fogyatékkal élő vagy írástudatlan személyek szavazási rendjével azonos módon. 

 (2) Szavazatának leadását követően, a választópolgár aláírásával látja el a 
választójogát a szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatot. 

 (3) Ezt követően, a választópolgár a kitöltött és felébe hajtott szavazólapot 
borítékba helyezi, amelyet az ő jelenlétében a szavazatszedő bizottsági megbízottak 
pecsétviaszba nyomott bélyegzővel pecsételnek le. 

 (4) Az ilymódon lepecsételt borítékot a választópolgár a választójogát a 
szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló aláírt bizonylattal együtt a hivatalos borítékba 
helyezi, amelyet az ő jelenlétében a szavazatszedő bizottsági megbízottak pecsétviaszba 
nyomott bélyegzővel pecsételnek le. 

 (5) A választójog szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatot és a 
szavazólapos borítékot tartalmazó hivatalos boríték lepecsételését megelőzően a 
szavazatszedő bizottsági megbízottaknak kötelezően le kell ellenőrizniük, hogy a 
választópolgár aláírta-e a választójogról szóló bizonylatot. 

27. szakasz 

 (1) Amint visszatérnek a szavazóhelyre, a szavazatszedő bizottsági megbízottak 
átadják a szavazatszedő bizottság elnökének a hivatalos borítékot, aki felbontja hivatalos 
borítékot, amely tartalmazza a választójogról szóló bizonylatot, és amennyiben a bizonylat 
alá van írva, bekarikázza azt a sorszámot, amely alatt a választópolgár szerepel a választói 
névjegyzékkivonatban.  

 (2) Ezt követően a szavazatszedő bizottság elnöke felbontja a szavazólapot 
tartalmazó borítékot, majd ezután behelyezi a szavazólapot az urnába. 

 (3) Ha a választójogról szóló bizonylaton nincs aláírás, az úgy tekintendő, hogy a 
választópolgár nem szavazott, és ezt, mint a szavazás szempontjából jelentős eseményt, 
rögzíteni kell azon nemzeti tanács tagjainak választásával megbízott szavazatszedő 
bizottsági munkáról felvett jegyzőkönyvben, amelyhez a választópolgár tartozik. 

 (4) A jelen szakasz 3. bekezdésében említett esetben a szavazólapot tartalmazó 
lepecsételt borítékot nem kell felbontani, hanem a szavazás befejeztével át kell azt adni a 
Munkatestületnek a fel nem használt szavazólapokat tartalmazó borítékban. 

 (5) Az adott nemzeti kisebbség szavazatszedő bizottsága a szavazatszedő 
bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben rögzíti: 

 - az adott nemzeti kisebbséghez tartozó, a szavazóhelyen kívül szavazott 
választópolgárok teljes létszámát; 

 - ezek közül hányan nem tudtak egészségügyi okokból eljönni a szavazóhelyre, 
hány közülük a fogyatékkal élő és hány az idős erőtlen személy. 

 - mely sorszámok alatt szerepelnek ezek a választópolgárok a választói 
névjegyzékkivonatban. 

 (6) A szavazás befejeztével a választási iratok átadása során a szavazatszedő 
bizottság a Munkatestületnek az egyéb választási iratok mellet átadja a szavazóhelyen kívül 



szavazott válaztópolgárok választói jogáról szóló aláírt bizonylatokat, nemzeti 
kisebbségekként külön borítékban. 

VII. A SZAVAZÓHELYI RENDFENNTARTÁS 

28. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság köteles fenntartani a rendet a szavazóhelyen. 

 (2) Ha a szavazóhelyen rendbontásra kerül sor, a szavazatszedő bizottság 
felfüggesztheti a szavazást a rend visszateremtéséig. A szavazás felgüggesztésének okait 
és a szavazás felfüggesztésének időtartamát rögzíteni kell a szavazatszedő bizottság 
munkájáról felvett jegyzőkönyvben. 

 (3) Ha a szavazás egy óránál hosszabb ideig szünetelt, a szavazást annyi időre 
kell meghosszabbítani, amennyit a szünetelés tartott. 

29. szakasz 

 (1) A szavavazóhelyen való tartózkodás minden olyan személy számára tilos, akit 
nem illetnek meg a választás lebonyolításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek. 

 (2) A szavazóhelyen tilos a mobiltelefonok és egyébb távközlési és 
kapcsolattartási eszközök, valamint fényképezőgépek és kamerák használata. 

 (3) A szavazóhelyen tilos a választói névjegyzékkivonat hivatalos nyilvántartása 
mellett a szavazáson megjelent választópolgárokról listát készíteni (a szavazáson 
megjelent, vagy az arról távol maradt választók neveinek vagy a választói 
névjegyzékkivonatban szereplő sorszámaik feljegyzésével). 

 (4) Kivételesen, a szavazatszedő bizottságnak a választói névjegyzékkivonat 
kezelésével megbízott tagjai számára engedélyezett, hogy vonalkák külön papírlapon való 
feljegyzésével  nyilvántartást vezessenek a választópolgárok urnák elé járulásáról, és hogy 
a megjelenési arányt közöljék a szavazatszedő bizottság minden tagjával. 

 (5) A jelen szakasz 1, 2. és 3. bekezdésében említett tilalom megszegését 
szavazóhelyi rendbontásnak kell tekinteni. 

30. szakasz 

 (1) A rendőrség szolgálatot teljesítő tagjai a szazavatszedő bizottság vagy 
Munkatestület elnökének felszólítására csak akkor léphetnek be a szavazóhelyiségbe, ha a 
választóhelyen rendbontásra került sor. 

 (2) A jelen szakasz 1. bekezdésében említettek alóli kivételként, az egyenruhás 
rendőr szavazása érdekében beléphet abba a szavazóhelyiségbe, amelynek a választói 
névjegyzékkivonatában szerepel, azzal a feltétellel, hogy nem visel sem fegyvert, sem 
erőszak alkalmazására szolgáló egyéb eszközt. 

31. szakasz 

 A sajtó képviselői csak a szavazóhelyen történő szavazás lezajlásáról szóló 
jelentéseik előkészítésése céljából lehetnek jelen a szavazóhelyen. 



VIII. A VÁLASZTÁSI LISTAÁLÍTÓK KÉPVISELŐI ÉS A MEGFIGYELŐK JOGÁLLÁSA 

32. szakasz 

 A választási listaállítók, a Köztársasági Választási Bizottság által kiadott 
akkreditációval rendelkező megbízott képviselőinek, illetve a hazai vagy külföldi 
megfigyelőknek és tolmácsaiknak – a Köztársasági Választási Bizottság részéről a 
Munkatestület révén a szavazatszedő bizottsághoz megküldött – névsorán szereplő 
személyek számára a szavazatszedő bizottság köteles biztosítani a szavazatszedő 
bizottság munkája minden szakaszának zavartalan követését, a szavazóhely megnyitására 
irányuló előkészületektől kezdve a munka befejezéséig, amely a választási eredmény 
megállapításával zárul. 

33. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben a 
szavazatszedő bizottság köteles rögzíteni a választási listaállítók jelen levő képviselőire és 
a jelen levő megfigyelőkre vonatkozó adatokat, eközben ügyelve arra, ha a szavazóhelyen 
több nemzeti tanács tagjainak választása zajlik, hogy a választási listaállítók képviselőivel 
kapcsolatos adatokat a szavazatszedő bizottság munkájáról csak az adott nemzeti 
kisebbségre vonatkozó jegyzőkönyvben rögzítsék, míg a megfigyelőkre vonatkozó adatokat 
rögzíteni kell  a szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben minden 
nemzeti kisebbség  tekintetében. 

 (2) A szavazatszedő bizottság a szavazóhelyről eltávolíthatja a választási 
listaállító képviselőjét vagy a megfigyelőt, ha az nem tartja tiszteletben a szavazóhelyen 
való rendfenntartás szabályait, ha a szavazóhelyen mobiltelefont vagy egyébb távközlési és 
kapcsolattartási eszközt használ, de különösképpen ha zavarja a szavazatszedő bizottság 
munkáját. 

 (3) A szavazatszedő bizottság a Munkatestület révén köteles haladéktalanul 
értesíteni a Köztársasági Választási Bizottságot a választási listaállító képviselőjének vagy 
a megfigyelőnek az eltávolításáról és az eltávolítás okairól. 

IX. A SZAVAZÓHELY ZÁRÁSA 

34. szakasz 

 (1) A szavazóhelyet 20,00 órakor kell bezárni. 

 (2) A szavazóhely zárásakor a szavazóhelyen tartózkodó választópolgárok 
számára lehetővé kell tenni a szavazást. 

 (3) A szavazóhelyen tartózkodó választópolgár alatt azt a választópolgárt kell 
érteni, aki 20,00 órakor a választóhelyiségben, vagy közvetlenül a választóhelyiség előtt 
tartózkodik. 

 (4) A szavazóhelyen tartózkodó választópolgárokat a szavazatszedő bizottság 
értesíti arról, hogy szavazhatnak. 

 (5) A szavazatszedő bizottság elnöke köteles kijelöli a szavazatszedő bizottság 
azon tagját vagy helyettesét, aki megállapítja a szavazóhelyen tartózkodó választópolgárok 
számát, meghatározza szavazatuk leadásának sorrendjét, és a sorban utolsó 



választópolgár mögé áll, jelezve ezzel a sor végét, és megvárja, hogy a szavazóhelyen 
tartózkodó valamennyi választópolgár leadja voksát. 

X. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA 

35. szakasz 

 (1) A szavazóhely bezárását követően a szavazatszedő bizottság megállapítja a 
szavzóhelyen elért választási eredményt. 

 (2) A választási eredmény megállapításánál jelen kell lennie minden 
szavazatszedő bizottsági tagnak, vagy helyettesének. 

 (3) A választási eredmény megállapítása során a szavazatszedő bizottság 
elsőként a szavazóhelyi választási eredmény logikai-számbeli megegyezésére vonatkozó 
ellenőrző űrlapot (a továbbiakban: ellenőrző űrlap) tölti ki. 

 (4) Az ellenőrző űrlap kitöltését követően el kell végezni a megállapított eredmény 
logikai-számbeli megvizsgálását, majd csak miután megállapítást nyert, hogy az 
eredmények logikailag és számbelileg helyesek, az eredményeket be kell írni a 
szavazatszedő bizottságnak a szavazóhelyi eredmények véglegesítésére vonatkozó 
munkájáról felvett jegyzőkönyvbe.  

а) Az ellenőrző űrlap kitöltésének rendje 

36. szakasz 

 Az ellenőrző űrlap kitöltése az alábbi eljárás szerint történik: 

 1) először, a választói névjegyzékkivonatba, a választói névjegyzék utólagos 
módosításába, ha ilyent mellékeltek a választói névjegyzékkivonathoz, valamint, ha az adott 
szavazóhelyen szavaznak, a katonai szolgálatot teljesítő, hadgyakorlaton levő, illetve a 
Szerb Katonaság egységeiben vagy intézményeiben tanuló választópolgárok külön 
névjegyzékkivonatába bejegyzett választópolgárok száma alapján meg kell állapítani a 
szavazóhelyen bejegyzett választópolgárok teljes létszámát, és ezt be kell jegyezni az 
ellenőrző űrlap 13.1. rovatába; 

 2) ezt követően meg kell számlálni a választói névjegyzékkivonatban, a választói 
névjegyzék utólagos módosításában, valamint a külön névjegyzékkivonatban bekarikázott 
választópolgárokat, és ilymódon megállapítani a szavazatukat leadott választópolgárok 
számát, amit az ellenőrző űrlap 13.2. rovatába kell bejegyezni; 

 3) ezután az ellenőrző űrlap 13.3. rovatába be kell jegyezni az átvett 
szavazólapok számát; 

 4) ezt követően meg kell számlálni a nem felhasznált szavazólapokat, és ezt a 
számot bejegyezni az ellenőrző űrlap 13.4. rovatába; 

 5) ezek után ki kell nyitni a szavazóurnát és megvizsgálni az Ellenőrző lap 
meglétét; 

 6) ezt követően meg kell számlálni a szavazóurnában levő szavazólapokat, és 
ilymódon megállapítani a felhasznált szavazólapok számát, amit az ellenőrző űrlap 13.5. 
rovatába kell bejegyezni; 

 7) ezek után külön kell választani az érvényes és érvénytelen szavazólapokat; 



 8) először az érvénytelen szavazólapokat kell megszámlálni, és ezt a számot 
az ellenőrző űrlap 13.6. rovatába beírni; 

 9) ezt követően meg kell számlálni az összes érvényes szavazólapot, és ezt a 
számot az ellenőrző űrlap 13.7. rovatába beírni; 

 10) ezután a választási listák szerint külön kell választani az érvényes 
szavazólapokat, megállapítani az egy-egy listára leadott szavaztok számát, és ezen 
számok mindegyikét be kell jegyezni a táblázat megfelelő mezejébe az ellenőrző űrlap 13.8. 
rovatának keretében. 

37. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottságnak ügyelnie kell arra, hogy az ellenőrző lapot 
véletlenül se sorolja a szavazólapok közé. 

 (2) Ha valamelyik szavazatszedő bizottság egy szavazólapot felragasztott a 
szavazóurnára, ezt a szavazólapot a szavazást követően a nem felhasznált szavazólapok 
közé kell sorolni. 

 (3) A jelen szabályok 27. szakasza 3. bekezésében említett esetben, amikor a  
szavazatát a szavazóhelyen kívül leadtott választópolgár nem írta alá a választói jogának a 
szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatot, a szavazatszedő bizottság ezen 
választópolgár lepecsételt borítékban levő szavazólapját így kell átadnia a 
Munkatestületnek, és a nem felhasznált szavazólapok közé kell sorolnia. 

b) Az érvényes és az érvénytelen szavazólapok megkülönböztetése 

38. szakasz 

 (1) Érvénytelen a kitöltetlen szavazólap, valamint az olymódon kitöltött 
szavazólap, mely szerint nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a választópolgár 
melyik választási listára adta le szavazatát, mint például: 

 1) az olyan szavazólap, amelyen a választópolgár a választási lista előtt levő 
sorszámok közül egynél többet karikázott be vagy húzott alá;  

 2) az olyan szavazólap, amelyen a választópolgár egynél több választási lista 
nevét karikázta be vagy húzta alá; 

 3) az olyan szavazólap, amelyen a választópolgár egynél több listavezető nevét 
karikázta be vagy húzta alá. 

 (2) Érvényes az a szavazólap, amelyen a választási lista előtt levő sorszámok 
közül egyet karikáztak be, valamint az a választási lista, amelyet olymódon töltöttek ki, hogy 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a választópolgár ki mellett adta le a voksát, mint 
például: 

 1) ha a szavazólapon a választópolgár az elsőként szereplő jelölt utó- és 
családnevét karikázta be vagy húzta alá; 

 2) ha a szavazólapon a választópolgár egy választási lista nevét vagy nevének 
részét karikázta be vagy húzta alá; 

 3) ha a szavazólapon a választópolgár a választási lista sorszámát és a választási 
lista nevét és az adott választási listán elsőként szereplő jelölt utó- és családnevét karikázta 
be vagy húzta alá; 



 4) ha a szavazólapon a választópolgár egy választási listavezető nevét karikázta 
be vagy húzta alá;  

 5) ha a szavazólapon a választópolgár a választási listán elsőként szereplő jelölt 
utó- és családnevét és egyidejűleg a listavezető nevét is bekarikázta vagy aláhúzta. 

 (3) Ha a választópolgár a szavazólapot olymódon töltötte ki, hogy annak alpján 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy melyik vlasztási lista mellett szavazott, a 
szavazólap annak ellenére is érvényes lesz, hogy: 

 - a szavazólapra megjegyzéseket, jelszavakat vagy egyéb üzeneteket írtak vagy 
rajzoltak; 

 - a többi választási listát áthúzták.  

XI. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNY LOGIKAI-SZÁMBELI ELLENŐRZÉSE 

39. szakasz 

 (1) Miután kitöltötte az ellenőrző űrlapot, és a jelen szabályok 36. szakaszában 
említett módon megállapította a szavazóhelyen elért eredményt, a szavazatszedő bizottság 
köteles elvégezni a megállapított és az ellenőző űrlapba bejegyzett eredmény logikai-
számbeli megvizsgálását. 

 (2) A jelen szakasz szerinti logikai-számbeli ellenőrzés a választópolgárokra 
vonatkozó adatok számbeli megegyezésére, a választópolgárokra és a szavazólapokra 
vonatkozó adatok számbeli megegyezésére, valamint a szavazólapokra és a szavazatokra 
vonatkozó adatok számbeli megegyezésére terjed ki. 

а) A választópolgárokra vonatkozó adatok számbeli megegyezése 

40. szakasz 

 (1) Az adott nemzeti kisebbséghez tartozó, szavazatát leadott választópolgárok 
teljes létszámának (az ellenőrző űrlap 13.2. rovata) azonosnak kell lennie a választói 
névjegyzékkivonatban, a választói névjegyzék utólagos módosításában, - ha ilyent 
mellékeltek a választói névjegyzékhez, - és az esetleges külön választói 
névjegyzékkivonatban bekarikázott választópolgárok számával. 

 (2) Az adott nemzeti kisebbséghez tartozó, szavazatát leadott választópolgárok 
teljes létszáma (az ellenőrző űrlap 13.2. rovata) csak azonos vagy kisebb lehet az adott 
nemzeti kisebbség választói névjegyzékkivonatába, a választói névjegyzék utólagos 
módosításába, - ha ilyent mellékeltek a választói névjegyzékhez, - és az esetleges külön 
választói névjegyzékkivonatba felvett választópolgárok számánál (az ellenőrző űrlap 13.1. 
rovata). 

b) A választópolgárokra és a szavazólapokra vonatkozó adatok számbeli 
megegyezése 

41. szakasz 

 (1) Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak választására szolgáló 
felhasznált szavazólapok száma (a szavazóurnában levő szavazólapok száma – az 
ellenőrző űrlap 13.5. rovata) csak azonos vagy kisebb lehet az adott nemzeti kisebbséghez 
tartozó, szavazatát leadott választópolgárok számánál (az ellenőrző űrlap 13.2. rovata). 



 (2) Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak választására szolgáló 
átvett szavazólapok számának (az ellenőrző űrlap 13.3. rovata)  azonosnak kell lennie az 
adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak választására szolgáló fel nem használt 
szavazólapok száma (az ellenőrző űrlap 13.3. rovata) és az adott nemzeti kisebbséghez 
tartozó, szavazatát leadott választópolgárok számának (az ellenőrző űrlap 13.2. rovata) 
összegével.  

c) A szavazólapokra és a szavazatokra vonatkozó adatok számbeli megegyezése 

42. szakasz 

 (1) Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak választására szolgáló 
felhasznált szavazólapok száma (a szavazóurnában levő szavazólapok száma – az 
ellenőrző űrlap 13.5. rovata) azonosnak kell lennie az érvénytelen szavazólapok számának 
(az ellenőrző űrlap 13.6. rovata) és az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak 
megválasztására szolgáló érvényes szavazólapok (az ellenőrző űrlap 13.7. rovata) 
számának összegével. 

 (2) Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak megválasztására 
szolgáló érvényes szavazólapok (az ellenőrző űrlap 13.7. rovata) számának azonosnak kell 
lennie az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak választására állított valamennyi 
választási listára leadott szavazatok számával. 

XII. A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL FELVETT JEGYZŐKÖNYV 
KITÖLTÉSE 

43. szakasz 

 (1) Miután megállapítja, hogy a jelen szabályok 40.- 42. szakaszával 
összhangban elvégzett logikai-számbeli ellenőrzés szerint a választási eredmény logikailag 
és szamtanilag helyes, a szavazatszedő bizottság megkezdi a szavazatszedő bizottság 
munkájáról felvett jegyzőkönyv kitöltését, azzal, hogy előbb meg kell vizsgálnia, kitöltötték-e 
a jegyzőkönyv első négy pontját, majd ezt követően a jegyzőkönyvbe olvashatóan be kell 
jegyezni: 

 1) a szavazóhelyen asszisztens közbenjárásával szavazott választópolgárokra 
vonatkozó adatokat (a Jegyzőkönyv 5. rovata); 

 2) a választópolgárok szavazóhelyen kívüli szavazására vonatkozó adatokat (a 
Jegyzőknyv 6. rovata); 

 3) a szavazóurnában megtalálták-e az ellenőrző lapot (a Jegyzőkönyv 11.3. 
rovata); 

 4) a bejegyzett választópolgárok teljes létszámát (az ellenőrző űrlap 13.1. 
rovatából a Jegyzőkönyv 13.1. rovatába); 

 5) a szavazatukat leadott választópolgárok számát (az ellenőrző űrlap 13.2. 
rovatából a Jegyzőkönyv 13.2. rovatába; 

 6) az átvett szavazólapok számát (az ellenőrző űrlap 13.3. rovatából a 
Jegyzőkönyv 13.3. rovatába); 

 7) a fel nem használt szavazólapok számát (az ellenőrző űrlap 13.4. rovatából a 
Jegyzőkönyv 13.4. rovatába); 



 8) a felhasznált szavazólapok számát (az ellenőrző űrlap 13.5. rovatából a 
Jegyzőkönyv 13.5. rovatába); 

 9) az érvénytelen szavazólapok számát (az ellenőrző űrlap 13.6. rovatából a 
Jegyzőkönyv 13.6. rovatába);  

 10) az érvényes szavazólapok számát (az ellenőrző űrlap 13.7. rovatából a 
Jegyzőkönyv 13.7. rovatába); 

 11) a minden választási listára leadott szavazatok számát (az ellenőrző űrlap 
13.8. rovatából a Jegyzőkönyv 13.8. rovatába). 

44. szakasz 

 (1) Miután elvégezte a választási eredmény bejegyzését A szazazatszedő 
bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvbe, a szavazatszedő bizottság: 

 1) az ellenőrző lapot külön borítékba helyezi, amelyet le kell pecsételni és ráírni, 
hogy az ellenőrző lapot tartalmazza; 

 2) a fel nem használt szavazólapokat külön borítékba helyezi, amelyet le kell 
pecsételni, ráírni a nemzeti kisebbség nevét és azt, hogy a fel nem használt szavazólapokat 
tartalmazza; 

 3) az érvénytelen szavazólapokat külön borítékba helyezi, amelyet le kell 
pecsételni, ráírni a nemzeti kisebbség nevét és azt, hogy az érvénytelen szavazólapokat 
tartalmazza; 

 4) az összes érvényes szavazólapot külön borítékba helyezi, amelyet le kell 
pecsételni, ráírni a nemzeti kisebbség nevét és azt, hogy az érvényes szavazólapokat 
tartalmazza; 

 5) a választójog szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatokat külön 
borítékba helyezi, amelyet le kell pecsételni, ráírni a nemzeti kisebbség nevét és azt, hogy a 
választójog szavazóhelyen kívüli érvényesítéséről szóló bizonylatokat tartalmazza. 

 (2) A jelen szakasz 1. bekezdésében említett borítékok mindegyikén kötelezően 
fel kell tüntetni a község/város nevét és a szavazóhely számát. 

45. szakasz 

 A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell a 
szavazatszedő bizottság tagjainak és azok helyetteseinek, valamint a választási listaállítók 
képviselőinek a megjegyzéseit. 

46. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvet a szavazatszedő 
bizottság minden tagja, illetve annak helyettese írja alá. 

 (2) Ha A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvet nem írja alá a 
szavazatszedő bizottság minden tagja, ezt A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és esetleg feltüntetni az okokat, hogy a jegyzőkönyvet miért 
nem írta alá a szavazatszedő bizottság minden tagja, illetve annak helyettese. 

  



47. szakasz 

 (1) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvet a Köztársasági 
Választási Bizottság által előírt formanyomtatványon kell elkészíteni és hat példányban 
kinyomtatni, melyek közül: 

 - az első példányt kötelezően a Munkatestületnek kell megküldeni; 

 - a második példányát közszemlére kell kitenni a szavazóhelyen; 

 - a megmaradt négy példányt a szavazóhelyen a legtöbb szavazatot elért 
választási lista képviselőinek kell kézbesíteni, ha a szavazóhelyen jelen vannak. 

XIII. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK A VÁLASZTÁSI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, 
HA A SZAVAZÓHELYEN TÖBB NEMZETI KISEBBSÉG NEMZETI TANÁCSTAGJAINAK 

A VÁLASZTÁSÁRA SZAVAZNAK 

48. szakasz 

 (1) Ha a szavazóhelyen több nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak a 
választására szavaznak, a szavazatszedő bizottságnak aképpen kell eljárnia, hogy a jelen 
szabályok 36.–46. szakaszában említett eljárást minden nemzeti tanács megválasztására 
külön-külön alkalmazza, a szavazóhelyen a legtöbb bejegyzett választópolgárral rendelkező 
nemzeti kisebbségtől kezdve, a szavazóhelyen a legkevesebb választópolgárral rendelkező 
nemzeti kisebbséggel bezárólag.  

 (2) A jelen szakasz 1. bekezdésében említett esetben a szavazatszedő bizottság 
a szavazóhely zárását és a szavazás befejezését követően először a szavazóhelyen a 
legtöbb bejegyzett választópolgárral rendlkező nemzeti tanács tagjai megválasztásának az 
eredményét állapítja meg. 

 (3) A szavazóurna felnyitását és az ellenőrző lap meglétének megállapítását 
követően, ahogy azt a jelen szabályok 36. szakaszának 5) pontja erlőirányozza, a 
szavazatszedő bizottság köteles először a szavazóurnában levő összes szavazólapot 
nemzeti kisebbségekként különválasztani, és ezt követően folytatnia kell a szavazóhelyen a 
legtöbb bejegyzett választópolgárral rendelkező nemzeti kisebbség nemzeti tanácstagjainak 
választására megtörtént szavazás ereményének megállapítását. 

 (4) Miután kitöltötte A szavazatszedő bizottságnak a szavazás lebonyolítása és a 
szavazóhelyen a legtöbb bejegyzett választópolgárral rendlkező nemzeti tanács tagjai 
megválasztásának szavazási eredménye megállapítása körüli munkájáról felvett 
jegyzőkönyvet, és annak négy példányát kézbesítette a választási listák képviselőinek, ha 
jelen vannak, a szavazatszedő bizottság megismétli a jelen szabályok 36.-46. szakaszában 
leírt eljárást a soron következő legnagyobb számú bejegyzett választópolgárral rendelkező 
nemzeti tanács tagjai választási eredményének megállapítása érdekében, és így sorjában 
mindaddig, amíg meg nem állapítja az adott szavazóhelyen választandó minden nemzeti 
tanács tagjai megválasztásának szavazási eredményét. 

 (5) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett minden jegyzőkönyvet csak 
azután kell a szavazóhelyen kitenni, miután a szavazatszedő bizottság megállapította a 
választási eredményt, illetve kitöltötte a szavazóhelyen választandó utolsó nemzeti tanács 
tagjai megválasztása körüli munkájáról felvett jegyzőkönyvet is. 

  



XIV. A VÁLASZTÁSI IRATOK MEGKÜLDÉSE A SZAVAZÁST KÖVETŐEN 

49. szakasz 

 (1) Miután megállapítja a szavazóhelyen elért választási eredményt, a 
szavazatszedő bizottság kijelöli azokat a személyeket, akik a szavazatszedő bizottság 
elnökével, illetve a szavazatszedő bizottság elnökhelyettesével együtt felelősséggel 
tartoznak a választási iratok Munkatestületnek való átadásáért, amit A szavazatszedő 
bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 (2) A szavazatszedő bizottság haladéktalanul, de legkésőbb a szavazóhely 
bezárását követő 12 órás határidőben a község/város épületében a Munkatestületnek az 
alábbi választási iratokat adja át: 

 1) A szavazatszedő bizottságnak a szavazás lebonyolítása és a szavazóhelyen 
választandó nemzeti tanács tagjai megválasztásának szavazási eredménye megállapítása 
körüli munkájáról felvett jegyzőkönyv első példányait, 

 2) a választói névjegyzékkivonatokat és a külön névjegyzékkivonatokat, amelyek 
szerint a szavazóhelyen minden nemzeti tanács tagjainak a megválasztására szavaztak, 

 3) az Ellenőrző lapot tartalmazó lepecsételt borítékot, 

 4) a lepecsételt borítékokat, amelyek elkülönítve tartalmazzák a szavazóhelyen 
választott minden nemzeti tanács tagjai választására szolgáló fel nem használt 
szavazólapokat, 

 5) a lepecsételt borítékokat, amelyek elkülönítve tartalmazzák a szavazóhelyen 
választott minden nemzeti tanács tagjai választására szolgáló érvénytelen szavazólapokat, 

 6) a lepecsételt borítékokat, amelyek elkülönítve tartalmazzák a szavazóhelyen 
választott minden nemzeti tanács tagjai választására szolgáló érvényes szavazólapokat,   

 7) lepecsételt borítékokat, amelyek elkülönítve tartalmazzák a nemzeti tanács 
tagjainak választásán a választójog szavazóhelyen kívüli érvényesítésől szóló aláírt 
bizonylatokat,  

 8) a biztonsági zárat, amelyet a választási iratoknak a Munkatestület és a 
szavazatszedő bizottság közötti szavazást megelőző atvételekor/atadásakor a választási 
iratokat tartalmazó zsák lepecsételésére használtak, 

 9) az egyéb választási iratokat. 

 (3) A választási iratok átadásánál a szavazatszedő bizottság szigorúan gondot 
visel arról, hogy a különböző nemzeti kisebbségek nemzeti tanácstagjai választásának 
lebonyolításával kapcsolatos választási iratok ne keveredjenek össze. 

 (4) A többi kelléket (az azonosító kártyákat, szavazóurnát, szavazási 
választófalakat, UV-lámpát, írószereket stb.) a szavazatszedő bizottság a községi/városi 
közigazgatási szervnek adja át. 

 (5) A jelen szakasz 2. bekezdésébe foglalt átvételről/átadásról a Köztársasági 
Választási Bizottság által előírt formanyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyv egy példányát a községi/városi közigazgatási szervben legalább négy évig kell 
megőrizni, míg egy példányát a Munkatestület köteles átadni a Köztársasági Választási 
Bizottság koordinátorának. 

 (6) A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt iratok átvételének/átadásának 
lebonyolítását követően, a jelen szakasz 2. bekezdésének 3)-6) és 8) pontjában említett 



iratokat a választási iratok tárolására szolgáló zsákba kell helyezni, amelyet a 
Munkatestület tagjainak és a választási iratokat átadó szavazatszedő bizottság tagjainak 
jelenlétében biztonsági zárral kell lepecsételni, amelynek a sorozatszámát rögzíteni kell a 
jelen szakasz 5. bekezdésében említett átvételi/átadási jegyzőkönyvben. A zsákot 
tapadócímkével kell ellátni, amely tartalmazza a város/község nevét és a szavazóhely 
sorszámát.. 

 (7) A szavazatszedő bizottság munkájáról felvett jegyzőkönyvek, a választói 
névjegyzékkivonatok, a külön névjegyzékkivonatok és a választójog szavazóhelyen kívüli 
érvényesítéséról szóló bizonylatok nem kerülnek az egyéb választási iratokkal együtt a 
zsákba, hanem a Munkatestület az egyéb választási iratoktól elkülönítve csomagolja be 
őket, és így adja át a Köztársasági Választási Bizottság koordinátorának. 

50. szakasz 

 A választási iratok átadásánál a szavazatszedő bizottság elnöke, illetve a 
szavazatszedő bizottság elnökhelyettese köteles a Munkatestületnek és a községi/városi 
közigazgatási szervnek átadni a szavazatszedő bizottság tagjainak és azok helyetteseinek 
a szavazóhelyen való jelenlétéről szóló nyilvántartás egy-egy példányát. 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

51. szakasz 

 A jelen szabályok A Szerk Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételük 
napján lépnek hatályba. 
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