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Na hát elérkeztünk ide is, nem szaporítanám a karaktereket:  

Íme, mire kell figyelnünk a gyűjtés alatt! 

 

1) ÍV NYILVÁNTARTÁS 

1. A pakkban találsz 40 db átadás átvételit és 4 db átadásátvételi 

összesítőt. Csak olyannak adj ívet akiben megbízol, vagy a 

megyei koordinátorod kért meg rá. 

 

2) ÍV KITÖLTÉSE 

1. Jogosult kitölteni? -> lakcímkártya ellenőrzése 

mkkp.hu/alairas oldalon hasznos linkek (utcanévkereső), a pultban 

utcanévjegyzék. 

2. Maradjon a szövegdobozban az adat és az aláírás! 

LEGFONTOSABB 2 SZABÁLY 

1. Ha hibázol / hibázik NE JAVÍTS ÁT, húzd ki a sort és 

KEZDJ ÚJ sorban alatta!  

2. A betelt ívet MINDIG TÖLTSD KI ÉS ÍRD ALÁ alul! Ha 

nem írod alá, az egész ív érvénytelen lesz! 

3. Az ÖSSZES LAKCÍMADATOT írd le! 

 



3) NAPI JELENTÉS 

1. Lesz egy form, ezt kell naponta jelentened amennyiben jelölt / 

koordinátor / pultkoordinátor vagy. 

 

4) LESZÁMOLTATÁS 

Számoltasd le az íveid gyűjtés közben! Ha összegyűlt érzésed 

szerint 400-500 aláírás, érdemes bemenni leszámoltatni az íveidet a 

helyi választási irodánál, így meg tudhatod mennyi érvényes, hol 

jártok. 

 

5) ÍVEK LEADÁSA 

Az íveket a JELÖLT vagy a JELÖLT ÁLTAL MEGHATALMAZOTT 

személy adhatja le az E1 NYOMTATVÁNNYAL együtt,  

FEBRUÁR 25. 16:00-ig. Ne hagyd az utolsó pillanatra! 

 

Ha nem a hivatalos jelölt adja le, kelleni fog meghatalmazás: a jelölt 

igényét a központnak adja, mi pedig online meghatalmazást adunk be 

az NVI-nek. 

 

6) EGYÉB TIPPEK ALÁÍRÁSGYŰJTÉSHEZ 

  

Az aláírásgyűjtő ív átvételi elismervényében XY aláírásával igazolja, hogy 

hány darab és milyen sorszámú ajánlóíveket vett át a központból. 

Az íveket csak olyannak adjuk át, akit már régebb óta ismerünk, akiben 

megbízunk 

személyivel is tudja igazolni magát, a a gyűjtés feltételeiről tájékoztatva van, 

elfogadja, tudomásul veszi és aláírja, hogy elvesztésük esetén 10.000FT/ ív 

értékben anyagi felelősséggel tartozik. 

  



Az aláírás gyűjtés szabályai /KIEGÉSZÍTENI/ 

  

Az aláírásgyűjtő képviseli az MKKP-t ezért fontos, hogy tisztában legyen az 

alapvetésünkkel, ismerje a párt helyi programját, nem lehet alkohol, vagy 

drogok hatása alatt. 

  

1-         Ellenőrizzük, hogy az aláíró jogosult e aláírni (van lakcímkártyája?, 

részegen vajon jogosult?) 

2-         Megállapítjuk, hogy hol írhat alá, ezt  online, a választás.hu honlapon, 

a cím beírásával ellenőrizzük, ha nincs netünk, használjuk a nyomtatott 

térképet és a választókerületi címlistát amit mindenki kap tőlünk. 

3-          Mindenkit meg kell kérdezni, nem írta-e már alá: kerüljük el a 

kétszeres aláírásokat! 

4-         Elkérjük a lakcímkártyát és mi töltjük ki, nyomtatott olvasható 

betűkkel, az adatokat, pontosan, karakterhelyesen, ugyanúgy ahogy a 

lakcímkártyán szerepel. A személyi számot is a lakcímkártyáról írjuk le, a 

személyi igazolvány nem kell. 

5-         Ha valaki elront valamit, nem gáz, a rontott sort egy vonallal húzzuk át 

és új sorba kezdjük beírni az adatokat, Egy soron belül nem javítunk, mert azt 

érvénytelennek tekinti az OVB.        

  

Az aláírásért nem ajánlhatunk fel semmit cserébe, és az aláíró sem kérhet 

semmit az aláírásáért cserébe! 

  

Vannak helyek, ahol tilos aláírást gyűjteni (munkahely, tömegközlekedési 

eszköz, hivatali helyiség, felsőoktatási és köznevelési intézmény, 

egészségügyi szolgáltató helyisége, honvédség). Közterületen külön 

engedély nélkül gyűjthetők ajánlások. 

  

  



  

Az aláírásgyűjtés módjai: 

Barátoknál, ismerősöknél 

Becsöngetős-kopgtatós, faluhelyen,lakótelepen 

“Kocsmatúrák” 

  

4.  Aláírásgyűjtés pultoknál 

  

Egy pultnál 3-4 ember az ideális, ebből egy ember mindig a pult mögött 

marad, ő a recepciós is, vigyáz a standhoz tartozó értékekre, aláírást gyűjt,  

arra az időre ő a standt főnök, ő tárgyal a központtal, a másik 2-3 vagy akár 

több passzivista, a pult körül invitálja az embereket és/vagy kézi mappával 

is, nagy roham esetén aláírásokat gyűjt, segíti a pult főnök munkáját. 

Figyeljünk mindig egymásra és a pultot soha ne hagyjuk magára! Kitöltött és 

üres íveket ne tároljunk a pulton azokat mindig elzárva tároljuk! 

  

Haszos tippek, viselkedés 

  

Legyünk kutyás megkülönböztető mellényben vagy adjuk egyértelmű jelét, 

hogy a kutyapártnak gyűjtünk. Használhatunk megafont, ígérgethetünk a 

helyi vagy országos programunkból, de ne akarjuk rávetni magunkat az 

emberekre, ne legyünk tolakodók, zavarók. Egy ember több pártnak is 

aláírhat, ezt mindenképp mondjuk el az érdeklődőknek. Ne nevesítsük, 

minősítsük a többi pártot és azok ismert arcait, foglalkozzunk a saját 

dolgunkkal, a saját kampányunkkal. 

  

Általában kétféle markáns szélsőséges ember van, akiket mindenképp 

menedzselni kell. 

Az egyik a bunkó, aki zsidózik, vagy összefogást akar, szid, sorosozik, beszól, 

aki hangoskodik. Ha látjuk, hogy arrogáns, a jól bevált módszer, hogy nem 



foglalkozunk vele. Hadd mondja, amit akar, nem szólunk vissza, nem akarjuk 

megtéríteni. Kérjük meg, hogy távozzon és hagyjon minket dolgozni, ha ez 

sem használ, hívhatunk rendőrt, ami szokott használni. Mármint ha mondjuk. 

Rögzítsük fotón, videón bátran, ha valami nem tetszik. 

  

A második nagyon veszélyes eset a túl kedves, feltűnően közlékeny és 

érdeklődő, sztorizgató,  energia vámpír ember, aki leköti a figyelmünket. 

Senkivel ne beszélgessünk 3-5 percnél többet mert ha az illető rákap a 

csevegésre akkor visszajárhat és nehezíti a munkát. Természetesen 

mindenkivel kedvesek legyünk, csak ne essünk túlzásba, ne feledjük el miért 

is vagyunk itt. 

  

A nap zárásakor az aláírás gyűjtő íveket senki ne vigye haza, hanem azokat 

az előre letisztázott „napvégi gyűjtőknek” minden esetben adja oda. 

 

A SZÁMOK MARADJANAK A RUBRIKÁKBAN! 

Szintén érvénytelen a sor, ha valamelyik szám nem a négyszögben van, vagy 

kilóg belőle! 

 

TI álltok ebben a kiba időjárásban a pultok mellett. Nektek a legnagyobb 

érdeketek, hogy amit gyűjtötök, az ne a kukában végezze!] 

 

Ívek fölvitele egy excell táblázatba. 

Ívek beillesztése sorszám szerint a már ellenőrzött ívek közé. 

Aprólékos, monoton, unalmas, könnyen téveszthető. 

Szóval igazi adminisztratív feladat, annak minden áldásával! 

 


