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Tisztelt Közgyűlés!
A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának
időpontját a 2/2018. (I. 11.) KE határozattal 2018. április 8. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22. §-ának első
fordulata értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
(a továbbiakban: OEVB) három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni
választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete az országgyűlési képviselők
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik
napon választja meg.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 4. § (5) bekezdése
alapján a megyékben és a fővárosban az egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és
területi beosztását a törvény 2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint Hajdú-Bihar megye
01., 02. és 03. számú országgyűlési egyéni választókerületének székhelye Debrecen megyei
jogú város. (Az országgyűlési egyéni választókerületek leírását az előterjesztés melléklete
tartalmazza.)
Figyelemmel
a
Ve.
22.
§-ában,
valamint
a
2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében foglalt szabályozásra a Közgyűlésnek a
Hajdú-Bihar megyei 1., 2. és 3. számú OEVB tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
szükséges döntenie. A döntés meghozatalának határideje a 2018. április 8. napjára kitűzött
országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
szóló
3/2018.
(I.
11.)
IM
rendelet
2.
§
(1)
bekezdése
alapján
2018. február 25-én 16.00 óra.
I. Az OEVB-re vonatkozó általános jogszabályi rendelkezések és a bizottság tagjaira,
póttagjaira irányadó kizárási szabályok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása. Az OEVB legalább három tagból áll. Az OEVB
választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási
bizottság alakuló üléséig tart.
Főszabály szerint az OEVB-nek csak az országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán
jelöltként indulhat. Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyűlési képviselők választásán választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az,
akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős
ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a választási
bizottság választott tagja a fentieken túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
(Az OEVB-re vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és a kizárási szabályokat a Ve. 14. § (1)
és (4) bekezdése, 17. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, 18. § (1) és (2) bekezdései,
33. § (3) bekezdés a) pontja, továbbá az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése és (6) bekezdés
első mondata, valamint a 2011. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése tartalmazza.)
II. Az OEVB tagjai, póttagjai megválasztására irányuló indítvány előkészítése
A Ve. 22. §-a szerint az OEVB tagjainak és póttagjainak személyére az országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról,
valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 15.
§ l) pontja értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a szavazás
napját megelőző feladatai körében előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak
választását.
A választási iroda a Közgyűlés döntésének előkészítése során





beszerezte a határozati javaslat mellékleteiben szereplő személyek nyilatkozatait arról,
hogy az országgyűlési képviselők választásán passzív választójoggal rendelkeznek,
személyükkel kapcsolatosan összeférhetetlenségi, kizáró ok nem áll fenn, azaz a
jogszabályi követelményeknek megfelelnek, megválasztásuknak nincs akadálya.
ellenőrizte, hogy az indítványban megjelölt személyek abban az országgyűlési egyéni
választókerületben rendelkeznek lakcímmel, amely választási bizottságába a
Közgyűlés döntése alapján megválasztásra kerülhetnek.
ellenőrizte a Nemzeti Választási Rendszer segítségével, hogy a határozati javaslatban
megjelölt személyek a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok.

A Ve. 35. § (1) és (2) bekezdései szerint ha a választási bizottság választott tagjának
megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a
póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép. Az OEVB-k
póttagjainak megválasztására irányuló indítvány összeállításakor a póttagok sorrendjének
meghatározására ezen jogszabályhelyre figyelemmel került sor. Póttag hiányában a települési
önkormányzat képviselő-testületének új tagot kell választania.

III. Az OEVB tagjainak, póttagjainak megválasztása során alkalmazandó eljárási
szabályok
A Ve. 25. § (1) és (2) bekezdései alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
A Ve. 26. § c) pontja értelmében ha a választási bizottság tagjainak megválasztására
határidőben nem kerül sor, az OEVB tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási
iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság – jegyzőkönyvbe foglalt
döntéssel – haladéktalanul megbízza.
IV. Az OEVB tagjainak, póttagjainak megválasztását követően elvégzendő feladatok
A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását követő öt napon belül esküt vagy
fogadalmat tesz. Az OEVB tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel
tesz esküt vagy fogadalmat. Ha az eskü vagy fogadalom letételére határidőben nem kerül sor, a
polgármester helyett a megyei közgyűlés elnöke előtt kell esküt vagy fogadalmat tenni.
A választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait.
(Az eskü- vagy fogadalomtételre vonatkozó szabályokat a Ve. 37. §-a tartalmazza.)
A Debreceni Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda az 1/2018. (I. 3.) IM
rendelet 15. § n), o) és p) pontjai alapján gondoskodik az OEVB tagjainak eskü-, illetve
fogadalomtételéről, helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az OEVB tagjainak nevét,
hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát, valamint
az OEVB tagjainak adatait rögzíti a választási informatikai rendszerben.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a jegyző előterjesztésére a 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján, figyelemmel
a 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében foglaltakra
1./ megválasztja
a) a Hajdú-Bihar megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait az 1. mellékletben,
b) a Hajdú-Bihar megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait a 2. mellékletben,
c) a Hajdú-Bihar megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait a 3. mellékletben

foglaltak szerint.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa az érintetteket az 1./ pontban foglalt döntésről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a jegyző

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!
Debrecen, 2018. február 15.

Dr. Szekeres Antal
jegyző
a Debreceni Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda vezetője

Az előterjesztés melléklete
Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása
Hajdú-Bihar megye
01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút
középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (minden
házszám) az Árpád térig, az Árpád tér (26-os házszámtól a házszámozás végéig), a Csapó utca
páros oldala, a Piac utca (2-től 14-es házszámig) és a Kossuth tér (minden házszám), a Hatvan
utca páratlan oldala, a Segner János tér (minden házszám), a Kishegyesi út páratlan oldala a
Tócó csatornáig, a Tócó csatorna déli irányban a 4-es főútig, a 4-es főút középvonala a
városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási
pontig.
02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Budapest felől a 4-es főút
középvonala a városhatáron való belépési ponttól a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna északi
irányban a Kishegyesi útig, a Kishegyesi út páros oldala a Segner János térig, a Segner János
tér (házszám nélkül), a Hatvan utca páros oldala, a Piac utca (1-től a 11-es házszámig), a Csapó
utca páratlan oldala, a Rakovszky Dániel utca (1-től a 25-ös házszámig) az Ótemető utcáig, az
Ótemető utca páratlan oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár
utca páratlan oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés
György tér déli oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páratlan oldala a Panoráma útig,
a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a
városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával megegyező irányban a kiindulási
pontig.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK
Székhelye: Debrecen
Területe:
1. Álmosd
2. Bagamér
3. Bocskaikert
4. Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút
középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (házszám nélkül)
az Árpád térig, az Árpád tér (1-től 25-ös házszámig), a Rakovszky Dániel utca páros oldala az
Ótemető utcáig, az Ótemető utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár
utcáig, a Faraktár utca páros oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a
Komáromi Csipkés György tér északi oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páros oldala
a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út
északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes
irányban a kiindulási pontig.
5. Fülöp
6. Hajdúhadház
7. Hajdúsámson
8. Kokad
9. Létavértes
10. Nyírábrány
11. Nyíracsád
12. Nyíradony
13. Nyírmártonfalva
14. Téglás
15. Újléta
16. Vámospércs

A határozati javaslat 1. melléklete
Hajdú-Bihar megyei 1. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Székhelye: Debrecen

Tagjai:
1. Dr. Kovács Tibor József
2. Dr. Tassi Viktória
3. Dr. Lengyel Adrienn
Póttagjai:
1. Dr. Jenei Anita
2. Bodnár György Miklós

A határozati javaslat 2. melléklete
Hajdú-Bihar megyei 2. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Székhelye: Debrecen

Tagjai:
1. Dr. Sipos Ferenc
2. Lovász Ildikó
3. Adomán János
Póttagjai:
1. Villás Ferenc
2. Soltész Beatrix

A határozati javaslat 3. melléklete
Hajdú-Bihar megyei 3. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Székhelye: Debrecen

Tagjai:
1. Dr. Borbély Ferenc
2. Dr. Szűcs Péter Lajos
3. Terdik János
Póttagjai:
1. Béres Bertalanné
2. Metercsik László

