
Útravaló szavazóknak és szavazatszámlálóknak – Mit kell tudni a vasárnapi választásokról

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a vasárnapi választásokkal kapcsolatosan szavazóknak 
és szavazatszámlálóknak.

Információk szavazóknak

A szavazás reggel 6-tól este 7-ig tart. Amennyiben este 7-kor sor áll a szavazókörnél, akkor, aki 7-ig 
beáll a sorba, az még tud szavazni.

Mindenki a számára kijelölt szavazókörben szavazhat. Ha elkallódott az ÉRTESÍTŐ a szavazóköri 
beosztásról, akkor a lakcímkártya szerinti cím alapján itt lehet megnézni, hogy melyik szavazókörbe 
tartozunk:

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses

A szavazáson érvényes személyi igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel lehet részt venni, 
de mindegyikhez kell lakcímkártya is. Ha ezek hiányoznak, akkor nem tudunk szavazni.

A szavazókörben nem lehet semmilyen párt választási, vagy más hirdetése, jelvénye, tilos a 
kampánytevékenység.A szavazókör bejáratától számított 150 méteres távolságon belül tilos 
bármilyen kampánytevékenység. (Ez a tilalom nem vonatkozik a szavazás napjáig elhelyezett 
plakátokra.)

A szavazókörben ahhoz, hogy megkapjuk a szavazólapot, mindenkinek alá kell írnia névjegyzéket. 
Erre azért van szükség, hogy senki se tudjon többször szavazni.

Idén nem csak országgyűlési választás lesz vasárnap, hanem országos népszavazás is a kormány 
kérdéseivel. Mindkét szavazáson való részvételhez külön-külön alá kell írni a névjegyzéket. Aki nem 
szeretne részt venni a kettő közül az egyiken, akkor az ahhoz tartozó névjegyzéket nem írja alá. Ennél 
azonban biztosabb megoldás átvenni minden szavazólapot, és amelyik nem tetszik azon 
érvénytelenül szavazni. 

Aki nem szerepel nemzetiségi listán, az a következő három szavazólapot kapja meg: egyet a pártok 
listájával, egyet az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek neveivel és egyet a népszavazási 
kérdésekkel.

Fontos, hogy az üres szavazólapokat a szavazó jelenlétében kell a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) 
valamely tagjának lebélyegeznie. Nem állhatnak előttük lebélyegzett szavazólapok kötegben, és nem 
adhatják oda nekünk a szavazólapot lebélyegzés nélkül!

A szavazás titkos, ezért mindenki kap egy-egy borítékot, amelybe a kitöltött szavazólapokat 
beleteheti, és a borítékot dobhatja be az urnába. A boríték használata nem kötelező és megkönnyíti a 
szavazatszámlálók dolgát, ha nem használjuk.

A szavazóhelyiségben szavazófülkének kell állnia, ahová minden szavazó jogosult egyedül bemenni. A 
szavazó jogosult segítséget kérni és kisérővel bemenni a fülkébe, de erre senki sem kötelezhető! Nem 
kötelező a szavazólapot a szavazófülkében kitölteni: akit nem zavar, az akárhol kitöltheti, de a 
szavazólapot nem viheti ki a szavazóhelyiségből.

Szavazni érvényesen úgy lehet, hogy a pártlistán és a jelöltek nevét tartalmazó listán egy párt, illetve 
egy jelölt neve melletti karikába egymást metsző vonalat húzunk. Minden más jelölés érvénytelen.
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Érvénytelen tehát, ha csak bekarikázzuk, vagy aláhúzzuk a nekünk szimpatikus párt, vagy jelölt nevét. 
Érvénytelen az is, ha több párt, vagy jelölt mellé teszünk ikszet.

A népszavazási szavazólapon 4 kérdés szerepel, mindegyik mellett IGEN, vagy NEM és mellette 
egyegy karika. A kérdésekre érvényesen úgy lehet szavazni, ha minden kérdés mellett vagy az IGEN, 
vagy a NEM melletti körbe húzunk egymást keresztező vonalat. Az tehát érvénytelen szavazat, ha 
egy, vagy több kérdés mellett az IGEN és a NEM melletti karikába is húzunk keresztező vonalat.

Információk szavazatszámlálóknak

Szavazatszámlálóként reggel 5:30-ra érkezzünk abba a szavazókörbe, ahova beosztottak. Legyen 
nálunk személyi, lakcímkártya, szemüveg, szükséges gyógyszerek, telefontöltő, power bank, innivaló, 
élelem (habár ez utóbbit kapunk napközben).

A szavazatszámlálók részére készített kisokos, amelyet a Számoljuk együtt! mozgalom készített itt 
letölthető, kinyomtathatjuk magunknak a szavazás előtt:

https://bit.ly/3L3od3q

Ebben megtalálunk minden fontos tudnivalót.

Amennyiben nem a saját OEVK-ban számolunk, és kértünk átjelentkezést, akkor az átjelentkezőknek 
fenntartott szavazókörben szavazhatunk. Ennek címét itt tudjuk megtalálni:

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses

Napközben osszuk be úgy az időt a többi ellenzéki szavazatszámálóval, hogy mindig legyen legalább 
egy ember a szavazóhelyiségben, és legalább egy ember a mozgóurnával. Ha ez rendben van, akkor 
egyesével elmehetünk szavazni.

Mire figyeljünk nap közben?

A szavazókörben arra, hogy

1. minden szavazó lebélyegzett szavazólapokat kapjon. Este az urnában megtalált le nem 
bélyegezett szavazólapok érvénytelenek.

2. Ne veszítsük szem elől az urnát egy másodpercre sem. Oroszországban láttunk olyan 
felvételeket, amikor a felügyelet nélkül hagyott urnába kötegekben tolták be a 
szavazatszámlálók által kitöltött szavazólapokat.

3. A szavazatszámláló bizottság tagjai nem befolyásolhatják a szavazókat, csak a szavazó 
kifejezett kérésére kisérhetik el a szavazót a fülkébe. (Például azért, mert rosszul lát, és 
segítséget kér abban, hogy beazonosítsa a jelöltek nevét.) Ha ilyen kérés van, jelentkezzünk 
segítőnek, de ne befolyásoljuk a szavazót a választásban.

4. A több mint egyszer megjelenő kisérők a szervezett csalás gyanúját vetik fel. Kérdezzük meg, 
hogy milyen minőségben vannak jelen, ha gyanúsak, kövessük az iránymutatás vonatkozó 
részét. 

Mozgó urna kisérése közben

1. A szavazás helyszínén legyen biztosított a titkos szavazás lehetősége. A szavazó félre tudjon 
vonulni, senki ne figyelhesse meg, hogy kire szavazott

2. A szavazatszámláló bizottság tagjai nem befolyásolhatják a szavazókat, csak a szavazó 
kifejezett kérésére nyújthatnak neki segítséget a szavazásban. (Például azért, mert rosszul lát, 
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és segítséget kér abban, hogy beazonosítsa a jelöltek nevét.) Ha ilyen kérés van, 
jelentkezzünk segítőnek, de ne befolyásoljuk a szavazót a választásban.

3. Minden szavazó csak maga szavazhat, nem szavazhat más a szavazó helyett

Mire figyeljük a szavazás lezárását követően a szavazatszámlálás közben?

1. Az NVI ajánlásának megfelelően kezdjük az országos választás szavazólapjainak számolásával, 
és csak ezek megszámolását és jegyzőkönyvezését követően kezdjünk neki a népszavazási 
lapok számolásának.

2. A számlálás alatt senkinél nem lehetnek elől tollak, csak ceruzák! Figyeljük a többi 
szavazatszámláló munkáját, nehogy valaki tollal megkíséreljen érvénytelenné tenni 
szavazólapokat.

3. A fel nem használt szavazólapokat tegyük félre, biztos helyre, hogy ne tudjanak 
belekeveredni a felhasznált lapok közé.

4. Az urnákból kiborított, még meg nem számolt szavazólapokat a számolásig jól látható helyen 
elkülönítve (akár az urnába visszahelyezve) külön tároljuk. A már megszámolt lapokat 
kötegelve (összetekerve) tegyük vissza az urnába, és az urnát tegyük mindenki által látható 
helyre.

5. A jelöltek szerint szétválogatott szavazólap-halmokat legalább két ellenzéki szavazatszámláló 
számolja meg egyesével olyan módon, hogy számolás közben ellenőrizze, hogy csak az adott 
jelöltre leadott lapok legyenek a csomagban. Figyeljünk, nehogy később a már megszámolt, 
de még nem kötegelt szavazathalmokba más jelölt szavazatai közül átkerüljenek 
szavazólapok.

6. Ellenőrizzük, hogy a szavazás eredményét összefoglaló jegyzőkönyv számai megfeleljenek a 
jelöltekre leadott szavazatok számával.

7. Készítsünk fotót a mindenki által aláírt jegyzőkönyvről és kérjünk hivatalos másolatot.
8. Kísérjük el az elkészült jegyzőkönyveket és a kötegelt szavazólapokat a helyi választási 

irodába, legyünk ott az átadáskor.

Ha választási csalásra utaló eseményt észlelünk, ne hezitáljunk, ragaszkodjunk a jegyzőkönyv 
felvételéhez. Ne feledjük: jogunk van ilyen esetben jegyzőkönyvet felvenni akkor is, ha azt nem 
minden SZSZB tag hajlandó aláírni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a helyszínt, időpontot, az 
esemény leírását és az aláírásokat. A jegyzőkönyvről készítsünk fotót és jelentsük be a rendkívüli 
eseményt a helyi választási irodánál, továbbá – szükség esetén – kérjünk segítséget a Számoljuk 
együtt! mozgalomtól, vagy a 20k22-től, vagy a TASZ-tól. Ne feledjük az eskütételtől kezdve a választás 
napján az SZSZB tagok – a delegált szavazatszámlálók is – hatósági személynek minősülnek és 
fokozott védelmet élveznek. Szükség esetén erre fel is hívhatjuk a velünk szemben agresszíven 
viselkedők figyelmét.

SZEM: +36706704505, +36706703736, +36706703520, +36706708553

TASZ: +36307223356

A helyi választási iroda elérhetőségeit itt tudjuk megkeresni, de ezt célszerű előre beírnunk a 
telefonunkba:

https://www.valasztas.hu/elerhetosegek

Amennyiben választási csalás gyanúját fedezzük fel, nem kizárt, hogy kisebb-nagyobb konfliktusba 
kerülünk egyes szavazókkal, vagy SZSZB tagokkal.
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A konfliktusos helyzetekről és azok kezeléséről itt találjuk meg a Számoljuk együtt! által készített 
rövid filmeket:

https://www.youtube.com/channel/UCTPa019wUrV8I5JacFq-_Xw/videos

Rónai Balázs

Számoljuk együtt!

keretes:

Mi az a Számoljuk együtt!

A Számoljuk együtt! Mozgalom (SZEM) 2018 őszén indított civil kezdeményezés. A SZEM azóta 
minden országos parlamenti választáson, önkormányzati, EP és időközi választáson aktívan szervez 
civil szavazatszámlálókat, akiket aztán a SZEM-mel együttműködő jelölőszervezetek delegálnak.

A 2022-es országos parlamenti választáshoz majdnem 14 000 érdeklődő regisztrált a SZEM-nél és 
9600-an regisztráltak szavazatszámlálónak. Közülük körülbelül 3500-at delegált valamelyik jelölő 
szervezet és sok százan önkormányzati választott SZSZB tagok lettek.

A SZEM idén e-learning anyagot, kinyomtatott és PDF-ben letölthető „Kisokost”, valamint felkészítő 
videókat készített a szavazatszámlálók részére és több mint 40 élő felkészítő előadást tart 
országszerte.
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