
20 ezer szavazatszámláló az 
ország 10 ezer pontján

200 önkéntes szervezésében

Integrált digitális kampány



2022 előtt a szavazókörök 40 %-ban nem volt aki ellenőrizze a választások függetlenségét, 

tisztaságát. 

A 20k22 azt a célt tűzte ki, hogy a 2022. április 3-i országgyűlési választásokon 20 ezer 

önkéntes szavazatszámláló felügyelje a választások törvényességét az ország több mint 10 

ezer választókörében.

Miért jött létre a 20k?

Mit értünk el?

Megszerveztük

Felügyeltük

Megszámoltuk

Közzétettük



Tudtad?
• A 20k22 egy közel 200 

önkéntesből álló 

projektszervezet volt, ami arra jött 

létre, hogy minden szavazókörben legyen 

ellenzéki szavazatszámláló

• 28 082 önkéntes 

szavazatszámlálót toboroztunk 

• A jelentkezők közül 20 ezer embert 

választottunk ki és delegáltunk 

szavazatszámlálónak

• Közülük 12 ezer ember végezte el 

az on-line képzési tanfolyamunkat

• A választás napján a “20K Mobil App”-

ot 8100 szavazókörben használták
• A legfiatalabb számláló 18, a legidősebb 

91 éves volt



• 200 önkéntes egy jól felépített szervezetben 60 ezer munkaórában 

• intenzív, több eszközt és platformot használó  kampánnyal támogatva 

Központi Stáb (“42”)

Mintegy 100 önkéntes, akik a saját privát 
szakterületükön professzionálisan működnek. Cél 
a “20K”-t kiszolgáló folyamatok működtetése és a 
“106” támogatása. 

Helyi koordinátorok (“106-osok”)
Mintegy 100 önkéntes a 106 OEVK 
mindegyikében. 
Feladatuk a helyi lakosokkal a kapcsolattartás,  
koordinálás, problémamegoldás.

Szavazatszámlálók (“20K”)

20 000+ önkéntes, két-két szavazatszámláló a 
10 285 szavazókör mindegyikében. 
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Hogy csináltuk?

Integrált digitális kampány csapat

● projekt menedzsment

● service design

● PR/kommunikáció

● community management

● grafikus

● IT

● ügyféltámogató központ
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~ 12 millió forint, 
adományokból

Költségvetés



Célcsoport meghatározás

A célcsoport meghatározást nem klasszikus demográfiai alapon terveztük meg. Olyan 18 évnél 

idősebb embereket célzott meg a kampányunk, akik

• számára fontosak a demokratikus értékrendek, a demokrácia eszköz, - és intézményrendszerébe 

vetett bizalom helyreállítása

• fizikailag mobilizálhatóak (a számlálók több mint fele távol a lakóhelyétől számolt, többen közülük 

akár 200-250 km-re is hajlandóak voltak elutazni)

• anyagi ráfordítást is hajlandóak áldozni az ügyre (az eskütétel, a választás napján is el kellett jutni 

a megyeszékhely, illetve a szavazás helyére, sok esetben szállást is kellett foglalniuk) 



Folyamatot terveztünk, kampányt 

építettünk és koordináltunk

Toborzás Regisztráció Képzés Beosztás Eskütétel Választás 
napja

Megvalósult célok

• Intenzív ügyféltámogatási folyamatot rendeltünk mindehhez erős kommunikációs 

támogatással, minimalizálandó a lemorzsolódást.

• Minden kommunikációt adat alapon, saját kutatást felhasználva terveztük meg és hajtottuk 
végre, komplex digitális megoldásokkal.

• A kampány során olyan tömegbázist építettünk, amely nem csak a kampányunk 

befogadójává vált, hanem a visszajelzéseket beépítettük a saját kommunikációs 

folyamatainkba, vagy ők maguk is tartalomgyártóvá váltak, legyen szó a kampány 

időszaki visszaélésekről, vagy a szavazókörökben szerzett benyomásaikról.

• Több tízezer embert „betereltünk” a folyamatba egy intenzív kampánnyal

• 20 ezer embert végigvezettünk a szavazatszámláló custumer journey-n az ügyfélélmény 

maximalizálását középpontba állítva 



A kampány eszközei

www.20k.hu

• 194 ezer felhasználó

• több mint 9000 maximum napi látogató

https://www.facebook.com/20k22

• 9556 követő

• Közel 150 ezer napi maximum elérés

• “20k szimpatizánsok”- zárt csoport 3800 tag

• Több mint 30 megjelenés

• 5 adás,műsor

• Több színész, közéleti szereplő fb felülete
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Honlap

Facebook

On-line sajtó

TV, rádió 

Véleményformálók

Részletes adatok, információk az I. sz mellékletben!



A kampány ügyféltámogatási eszközei #1

• On-line felkészítési,képzési kurzus. 8 részből álló, 

egyenként 10-15 perces képzési videósorozatot 

készítettünk a legfontosabb szakmai tudnivalókról. 

Minden modul egy-egy kvíz volt, amely alapján a 

jelentkezők ellenőrizni tudták a megszerzett tudásukat.

A teljes folyamat alatt mintegy 20-25 személyre 

szabott levelet és ugyanennyi sms-t küldtünk a 

számlálóinknak a  folyamatot és ügyfélélményt 

támogatandó.

Mobilapp

• A szavazatszámlálók adatainak és preferenciájának 

gyűjtése, ami alapján a számukra megfelelő számlálói 

helyet találhattunk, beoszthattuk a legmegfelelőbb 

helyre és a jogi delegáláshoz szükséges lépéseket is 

megtehettük. (GDPR szempontok figyelembevétele)

Webapp

Választás napi támogatás.

Egy olyan okostelefonra optimalizált app-ot készítettünk, 

amely a szavazatszámlálókat összekötötte a központi 

csapattal, ezen keresztül segítséget kérhetett, adatokat 

küldhetett, visszaélés-gyanús eseteket jelenthetett és a 

teendőivel kapcsolatos emlékeztetőket kapott.

Tömeges e-mail, sms

Adat és vizualizációs eszközök

Részletes adatok, információk az II. sz 

mellékletben!



A kampány ügyféltámogatási eszközei #2

• Az egész folyamat alatt  a szavazatszámlálók gyors 

és személyreszabott segítséget kaptak bármilyen  

felmerülő témában

• A kampányidőszakban és a választás napján 

visszaélést tapasztaló bejelentési és 

kapcsolattartási felület

Részletes adatok, információk 

az II. sz mellékletben!

Telefonos ügyféltszolgálat

1903 hívás a választás napján 

• A kampányidőszakban és a választás napján a 

kapcsolattartás eszköze

• A rendszert a központi önkéntes csapat - szintén 

önkéntes - jogászokkal kiegészülve kezelte.

OS ticket

25 ezer kérdés és válasz

50 fő  
ügyfélszolgálati  
önkéntes



Ahogyan az ügyfeleink láttak minket

Szerintem nagyon profi volt, szuper volt a felkészítő 

tréning sorozat, a telefonos app, a szervezés, 

minden infó tökéletesen jött, ment. Példaértékű volt 

ez a projekt és a háttérmunka ami mögötte volt, az 

is! És ne felejtsük, a 20K delegált 

szavazatszámlálónak önkéntesen, egy fillér juttatás 

nélkül végezték ezt a munkát! - Dóri

Szuper csapat voltatok, fantasztikusan volt  a 

kommunikacio és a szervezes, erőt adó a többi 

huszonsokezer önkéntes! Köszönöm, hogy részese 

lehettem! - Ági

“Mekkora egy csapat! Te jó isten!!!”- Judit

Ez az egész együttműködés, 28.000 emberrel, 

ez valójában egy csoda.- Gabriella

“Összehoztátok az országot! Végre azt hihettük- ha 

csak egy napra is - hogy az  emberek képesek 

beszélgetni egymással, kapcsolódni, politikai 

hovatartozás nélkül. 

Pedig először csak méregettük egymást, mi 

“Pestiek”. ők “vidékiek”. Aztán beszaladt Ilonka néni 

a tálca sütivel, aztán kiderült, hogy Jóska gyereke, 

meg az enyém is focira járnak. Aniéknak meg 

búcsúzóul megígértem, hogy nyár végén 

visszajövök felvágni a tüzifát.”  - Balázs

Csávolyban voltunk egy kis 2000 fős faluban…Sokat 

beszélgettünk, megkedveltük egymást, mert bár 

másra szavaztunk, sokkal több bennünk a közös 

mint azt felületesen gondolnánk!! Ma már van egy 

közös Messenger-csopink.” - Gábor

Büszke voltam, hogy köztetek lehettem 

tagként! - Zsuzsa




	1. dia
	2. dia
	3. dia
	4. dia: 200 önkéntes egy jól felépített szervezetben 60 ezer munkaórában  intenzív, több eszközt és platformot használó  kampánnyal támogatva      
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia

