
Általános tudnivalók a választásról 

 

2018. április 8-án, az országgyűlési képviselők általános választásán 199 képviselő 

megválasztására kerül sor. 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 

országgyűlési képviselőt országos listán választanak. Az egyéni választókerületben az a jelölt 

lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

Békés megyében négy országgyűlési választókerület került kialakításra, melyek közül az 

orosházi székhelyű, 04. egyéni választókerület a legnagyobb. Az Orosházához tartozó 

települések száma 26, a választókerület választásra jogosultjainak száma 75.334 fő. 

Az egyes településeken szavazókörök kerültek kialakításra, Orosházán 37 szavazókör működik, 

melyek közül kettő esetében a szavazóhelyiség címe változott: 

• 12. számú szavazókör az Orosháza, Könd u. 59. szám alatti Rendelőintézetben, 

• 13. számú szavazakör az Orosháza, Könd u. 59. szám alatti Véradó állomáson 

működik a korábban megszokott Könd u. 86. (Óvoda) helyett. 

A szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) működnek, melyeknek három – a 

képviselő-testület által – választott tagja és a jelölő szervezetek által megbízott tagjai vannak. 

A szavazatszámláló bizottság akkor működőképes, ha legalább öt tag részt vesz a munkájában, 

viszont akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. 

Az SZSZB testületként működik és az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) 

képviseli. 

A szavazókörben működő SZSZB tagjairól a szavazás napján kihelyezett hirdetmény nyújt 

tájékoztatást. 

Az SZSZB legfontosabb feladatai: 

• ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes 

lebonyolításáról, 

• dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, 

• megszámlálja a szavazatokat és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, 

amiről jegyzőkönyvet állít ki.  

Az SZSZB elnöke felelős a szavazás napján a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, ennek 

érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.  

Az SZSZB-t munkájában a jegyzőkönyvvezető segíti. 

Az egyéni választókerületben a szavazás napján is működő Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság feladata: 

• az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, továbbá a szavazóhelyiségben 

elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról való döntés; 

• a szavazás eredményének megsemmisítése, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely 

azt érdemben befolyásolhatja; 

• az egyéni választókerületben a választás eredményének megállapítása (2018. április 

14-én); 

• a hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának kezdeményezése a tudomására jutott 

törvénysértés esetén; 

• a megbízólevél kiadása az országgyűlési egyéni választókerületi képviselőnek. 
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