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I. sz melléklet



On-line média, TV, rádió



TV, rádió megjelenések
Dátum Hely Elérhetőség

2022. március 31.
ATV

VOKS 2022 - mindent a szavazás napjáról
https://www.atv.hu/musor/voks-2022

2022. április 01
RTL Híradó

Hogyan nehezítik meg a szavazatszámlálók dolgát?
https://rtl.hu/.../01/onkentes-szavazatszamlalok-nehezites

2021. 11.04 ATV
http://www.atv.hu/belfold/20211104-fekete-gyor-mar-tobb-mint-10-ezren-

jelentkeztek-ellenzeki-szavazatszamlalonak

2021. 10. 21. Klubrádió
https://www.klubradio.hu/adasok/el-tudja-kepzelni-hogy-egy-

szavazokorben-csak-fideszes-munkatarsak-vannak-a-fidesz-igen-121747

2021.12.07 Klub rádió

https%3A%2F%2Fklubradio.hu%2Farchivum%2Freggeli-gyors-2021-

december-07-kedd-0600-

21657%3Ffbclid%3DIwAR3FS_Cz8F1H2cGNtc7C3xWSmrjNcx_3OUPTT

TjTlMRDuQtRBsFdtY670mM&h=AT23SNlsqxW04md7hkePZIfKzEeuOt12

HvvoKbawIa-

E3f1m1_pg0pLcjUKHxbHdYyetwSnBc4qhypvFA1HlknqVs5LLBH5IAtFKg

TF06gOiOrQBZ7Bzl4iE6eC7MHvEowA

https://www.atv.hu/musor/voks-2022?fbclid=IwAR06xJM1QUR1Rehn3MEyBdnMFCr8oSc0EpOfqLf__9J7gXq5WK-AfJJeuJY
https://rtl.hu/hirado/2022/04/01/onkentes-szavazatszamlalok-nehezites?fbclid=IwAR1M2r73Gw51BJqYJJvXKpyw0mPrU6uD30-mN7Fw1w1dEu_UI8nzIe-I86k
http://www.atv.hu/belfold/20211104-fekete-gyor-mar-tobb-mint-10-ezren-jelentkeztek-ellenzeki-szavazatszamlalonak
https://www.klubradio.hu/adasok/el-tudja-kepzelni-hogy-egy-szavazokorben-csak-fideszes-munkatarsak-vannak-a-fidesz-igen-121747
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fklubradio.hu%2Farchivum%2Freggeli-gyors-2021-december-07-kedd-0600-21657%3Ffbclid%3DIwAR3FS_Cz8F1H2cGNtc7C3xWSmrjNcx_3OUPTTTjTlMRDuQtRBsFdtY670mM&h=AT23SNlsqxW04md7hkePZIfKzEeuOt12HvvoKbawIa-E3f1m1_pg0pLcjUKHxbHdYyetwSnBc4qhypvFA1HlknqVs5LLBH5IAtFKgTF06gOiOrQBZ7Bzl4iE6eC7MHvEowA


On-line megjelenések - 2022
Dátum Hely Elérhetőség

2022. 04.02 The Economist https://www.economist.com/.../hungarys-opposition...

2022.04.01
Szabad Európa - Rekordszámú civil önkéntes felügyeli a 

választások tisztaságát
https://www.facebook.com/szabadeuropahu/videos/692068732048286/

2022. 04.01
Teex - Az ellenzéknek van a legtöbb delegált 

szavazatszámlálója!

https://telex.hu/.../valasztas-2022-szavazatszamlalo...

2022. Március 31.
Partizán - Beszélgetés a választási csalásokról és a civil 

szavazatszámlálókról (17:45-től)

https://www.youtube.com/watch?v=nbSv6nm5eCs&t=1885s

2022. Március 31

Politico-Pártokon kívüli szervezetek is részei annak az 

erőfeszítésnek, melyek egyenlő esélyeket teremthetnek 

az ellenzék számára

https://www.politico.com/.../hungary-minority-parties...

2022, március 30.
Magyar Hang- Hogyan fogadják a távolról jött 

szavazatszámlálókat?

https://hang.hu/publicisztika/mar-nem-csak-a-fidesz-138868

2022, március 30.
Hospodářské noviny- Önkéntesek ezrei felügyelik a 

magyar választásokat
https://archiv.hn.cz/c7-67050230-n8mc0-a4d5a6b1a630268

2022. Március 27.
Agence France-Presse (AFP) - Önkéntes aktivisták a 

magyar választási visszaélések ellen
https://www.france24.com/.../20220327-activists-mobilise...

https://www.economist.com/europe/2022/04/02/hungarys-opposition-struggles-to-beat-viktor-orbans-stealth-autocracy?fbclid=IwAR2eIPOm6Oo1Jn0dSZ0zBWoUwipyC8p7XACUS9CC0xCyeV4WG_IUeamXSbw
https://www.facebook.com/szabadeuropahu/videos/692068732048286/?__cft__%5B0%5D=AZUK9U-g3y7ctULbjrtfLnZz91BLLRvqcE2QxNPRkl7jSpoRmyz1hpZGZOQK-zi-o-feNo_o17wwUw7phv-nHgJcS3napVHCniOub64ClKM8rHiV-P9TISf1W60duXGq8t_F-tWejvYocpzoxpbVNhYgPqoloyXCTYqkUcdJxrjT2PhVXv1-Eja8uQ7Q7JdOfPc&__tn__=-UK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelex.hu%2Fvalasztas-2022%2F2022%2F04%2F01%2Fvalasztas-2022-szavazatszamlalo-bizottsag%3Ffbclid%3DIwAR2oY2FFeM0kXwbBip5Ltzqo9P03OPJ0kEiLSOEX814G9G0emBENnCDY288&h=AT0AMNaeczVe5PG3f50EDJ9TLqHkKkXva4yEgu4OWiRrvMGkUSuLJA808ZbV9SLw__ISQ2mYEksJaO1uKffMg2A_NdAXB1yrPjA_QVwpMKQ_rHfzGwmDi1BmFGLix0uV9A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT29CAeJUxrA9PjYiLi6FHSfqGxf1QDKa6jr3Z4HVNr1xVqZSoBX0XpmhOBLtTK9RKFlLLya_a7oYDu2Oo87m9TTlvQamTCYJkYw5S0ts3olIiNOmKJ4KLSs72Ed2CE_vOew4D-irWfysEguHfTXr6eATHG-pgyUYV6UudUMdppN9ip8z10BpgzTRFtMRU7f0krsv-ciFilQ
https://www.youtube.com/watch?v=nbSv6nm5eCs&t=1885s&fbclid=IwAR0xaQD3fMiw2h8Wa-FcpDq0dSVnv0_AmDlEJiVgRZkyBfwY298fZzZuwr0
https://www.politico.com/news/magazine/2022/03/31/hungary-minority-parties-take-down-orban-00021897?fbclid=IwAR1rk-_PkjwdqthyMyAMKd3qSt2bcMUcxKynurKJf_0y-pNnbHJOfXnMO9M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhang.hu%2Fpublicisztika%2Fmar-nem-csak-a-fidesz-138868%3Ffbclid%3DIwAR3tzB_fmM9IxM4S76AtrhB2Dh-eC77tPq95hesvLNkLCoIyvLih8-OD2a8&h=AT2_FX4xUQGnZW-sdBguZunwjo7WuC63pjs0ZbFSKgNwxttL_26i2AFoHMjCoejVj7l_8cO5cXWeizEMA3IyaH19KWlVdGXfkPHSHuJOHvD8kgVVd2RDjJq1s-vGEJ0CZQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT29CAeJUxrA9PjYiLi6FHSfqGxf1QDKa6jr3Z4HVNr1xVqZSoBX0XpmhOBLtTK9RKFlLLya_a7oYDu2Oo87m9TTlvQamTCYJkYw5S0ts3olIiNOmKJ4KLSs72Ed2CE_vOew4D-irWfysEguHfTXr6eATHG-pgyUYV6UudUMdppN9ip8z10BpgzTRFtMRU7f0krsv-ciFilQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchiv.hn.cz%2Fc7-67050230-n8mc0-a4d5a6b1a630268%3Ffbclid%3DIwAR2YZMM3EAoVjchVd9FbO-1OsTiWB4qwpnjgXEx_6neVXjw12R_cZCIivCc&h=AT1riMNjlWcoWons9kq4mQO3YEMLlPPhB53GSS_uN78R4Di6ixYQek94IWDD9-_-JxAnRbZGhWLRVlvymVzgxwosbcWNPvtDeqHGwU-hRKlUDh_mf02ks_G8rAn3fqYnCw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT29CAeJUxrA9PjYiLi6FHSfqGxf1QDKa6jr3Z4HVNr1xVqZSoBX0XpmhOBLtTK9RKFlLLya_a7oYDu2Oo87m9TTlvQamTCYJkYw5S0ts3olIiNOmKJ4KLSs72Ed2CE_vOew4D-irWfysEguHfTXr6eATHG-pgyUYV6UudUMdppN9ip8z10BpgzTRFtMRU7f0krsv-ciFilQ
https://www.france24.com/en/live-news/20220327-activists-mobilise-over-hungary-election-fraud-fears?fbclid=IwAR0ZPMK7qDNmc9q1yFYoycgivgsiCUkAjj2INtT0-TztI61mF1clyHSBYDw


On-line megjelenések - 2021
Dátum Idő Elérhetőség

2021. 10. 19. Index
https://index.hu/belfold/2021/10/19/egy-nap-alatt-tobb-mint-ketezren-jelentkeztek-szavazatszamlalonak-2022-

re/?fbclid=IwAR06SZ9n-eLJ2pnP_mIeLudFQveGDpIX0C71BTEXSRNKEpPz5wSL-XUN70g

2021. 10. 19. Kecsup https://kecsup.hu/2021/10/huszezren-a-tiszta-valasztasert-kezdemenyezes-indult/

2021. 10. 20. 444 https://444.hu/2021/10/20/huszezer-onkentest-keresnek-a-2022-es-valasztasokra

2021. 11.04. Magyar Narancs Cikk

2021. 11.05 Pesti hírlap https://pestihirlap.hu/2021/11/04/huszezer-szavazatszamlalot-keresnek-a-civilek/

2021. 11.05 168 óra https://168.hu/itthon/tizezren-jelentkeztek-szavazatszamlalonak-218104

2021. 11.05 444.hu https://444.hu/2021/11/04/mar-tizezren-jelentkeztek-ellenzeki-szavazatszamlalonak-a-2022-es-parlamenti-valasztasokra

2021. 11.05 hvg https://hvg.hu/itthon/20211104_szavazatszamlalo_ellenzeki_partok_20k22

2021. 11.05 tvs-24. https://news.tvs-24.com/news/12958.html

2021. 11.04 24.hu https://24.hu/belfold/2021/11/04/huszezren-a-tiszta-valasztasert-2022-ben-20k22-szavazatszamlalo-bizottsag-onkentes/

2021.11.11 Debreciner https://www.debreciner.hu/cikk/7266_ellenzeki_osszefogas_20_ezren_a_tiszta_valasztasert

2021.11.11 Nyugat https://www.nyugat.hu/cikk/huszezren_a_tiszta_valasztasert

https://index.hu/belfold/2021/10/19/egy-nap-alatt-tobb-mint-ketezren-jelentkeztek-szavazatszamlalonak-2022-re/?fbclid=IwAR06SZ9n-eLJ2pnP_mIeLudFQveGDpIX0C71BTEXSRNKEpPz5wSL-XUN70g
https://kecsup.hu/2021/10/huszezren-a-tiszta-valasztasert-kezdemenyezes-indult/
https://444.hu/2021/10/20/huszezer-onkentest-keresnek-a-2022-es-valasztasokra
https://pestihirlap.hu/2021/11/04/huszezer-szavazatszamlalot-keresnek-a-civilek/
https://168.hu/itthon/tizezren-jelentkeztek-szavazatszamlalonak-218104
http://444.hu
https://444.hu/2021/11/04/mar-tizezren-jelentkeztek-ellenzeki-szavazatszamlalonak-a-2022-es-parlamenti-valasztasokra
https://hvg.hu/itthon/20211104_szavazatszamlalo_ellenzeki_partok_20k22
https://news.tvs-24.com/news/12958.html
http://24.hu/
https://24.hu/belfold/2021/11/04/huszezren-a-tiszta-valasztasert-2022-ben-20k22-szavazatszamlalo-bizottsag-onkentes/
https://www.debreciner.hu/cikk/7266_ellenzeki_osszefogas_20_ezren_a_tiszta_valasztasert
https://www.nyugat.hu/cikk/huszezren_a_tiszta_valasztasert




Honlap, social média



Honlap

www.20k.hu

194 ezer felhasználó



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



Véleményvezérek, akik támogatták az ügyünket

Veszer Alinda

“Én személy szerint köszönöm a 

szavazatszámlálóknak, 

pártállástól függetlenül, hogy 

óvják a választás tisztaságát, 

…járjanak sikerrel!”

Mérő László

“Én a magam részéről itt most kijelentem, 

hogy az a jövő áprilisi vasárnapon teljes 

egészében a hazáé. Az ország bármelyik 

pontjára hajlandó vagyok elmenni szavazatot 

számlálni, és garantálom, hogy a jegyzőkönyv 

részemről addig nem lesz aláírva, amíg a 

szavazatok összesítésének helyességéről meg 

nem győződtem, és az eredményt el nem 

küldtem minden pártnak és érdeklődő civil 

szervezetnek.”

Bajnai Gordon, 

“Garanciára van szükség, 

hogy a 2022-es 

választásokon a szavazatok 

leadása és összesítése 

törvényes lesz.”

Herendi Gábor

“A legfontosabb ügy most a tiszta 

szavazás. Én jelentkeztem! “

Alföldi Róbert

“Ott kell lenni, hogy minden 

rendben menjen, hogy 

minden törvényesen 

történjen.”
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