
Hau da BERRIAk, Euskara sailaren oharrak betez, hauteskundeetan izango dituen irizpide eta 

argibideak. Beltzean daudenak hobetsiko dira. 

 

 

AZALPENAK 

 

agintaldia // legealdia. Zehatz izatera, 'agintaldi' eta 'legealdi' ez dira gauza bera. 

Legealdia, hain zuzen, legebiltzarrak hurrengo bozak egin arte lanerako 

duen aldia da. Udalei eta aldundiei buruz mintzatuz, hobe 'agintaldi'. 

 

alde. Zenbakiarekin uztartzeko, '-ren' lotura erabili, ez '-ko'. Mila botoko aldea* e. 

Mila botoren aldea. 

 

altu. Ez erabili ‘handi’ adierazteko. Parte hartze altua izan da hauteskundeetan*[e.] 

Parte hartze handia izan da hauteskundeetan. 

 

Batzar Nagusiak (BBNN*) 

 

boto edo boz (bozka*) 

 

bozka* e. boz, boto. 'Bozka', berez, bozketa da, ez botoa; erabiltzekotan, hori 

adierazteko erabili. 

 

bozkaleku (hautesleku*) 

 

gehien. Aditza singularrean erabili. Sozialistek bildu dituzte boto gehien*[e.] 

Sozialistek bildu dute boto gehien.  

 

hauteslego* e. hautesleak 

 

hautesleku* e. bozkaleku 

 

hautestontzi (urna*). Kontuz kalkoekin. Jende asko joan da hautestontzietara*[e.] 

Jende asko joan da bozkalekuetara. Jende askok bozkatu du. 

hitzordu (zita*). Kazetaritzako klixe gogaikarria da irudizko zentzuan erabiltzea. 

Frantziarrek gaur eta maiatzaren 6an dute botoa emateko hitzordua*[e.] 

Frantziarrek gaur eta maiatzaren 6an dute botoa emateko garaia. 

 

kolegio elektoral*, hauteskunde kolegio* e. bozkaleku. 

 

parlamentari. Parlamentuko kidea. Bi parlamentarik baiezko botoa eman zuten. 

 



parlamentario. Parlamentuari dagokiona. Talde parlamentario guztiak osatu dituzte  

 

senatari (senadore*, senatore*) 

 

 

EHUNEKOAK 

 
› Sinboloa (%) eta zifra loturik idazten dira, tartean zuriunerik gabe.  
 
› Mugagabean deklinatzen dira.  
 

Herritarren %24k bozkatu dute.  
 
› Erreferentea plurala denean, pluralean egiten da aditzaren komunztadura; 

singularra bada, singularrean.  
 

Ikasleen %75ek gainditu dute azterketa. 
Aurrekontuaren %15 ez du gastatu oraindik.  

 
› Beste modu batzuk ere badaude ehunekoak adierazteko. Gainera, adierazkorragoak 

dira:  
 

Hamarretik/hamarretarik bederatzik ez dute botorik eman. 

 

BERAZ: 

gaizki ondo 

EAJk botoen %35a lortu du* PPk botoen %35 lortu ditu 

%5ak ez daki zer egin* %5ek ez dakite zer egin 

 

 

HAUTESKUNDEETAKO HIZTEGIA 

 

abstención técnica: abstentzio tekniko 

acto de investidura: kargua hartzeko ekitaldi 

alkate (alkatesa*) 

asociación de electores: hautesle elkarte 

batez beste, batez besteko 

Batzar Nagusiak (BBNN*). Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak Batzar Nagusiak dira. 

Arabakoak, Biltzar Nagusiak. 

behin betiko (MARRATXORIK GABE) 

behin-behineko (MARRATXOZ) 

Biltzar Nagusiak. Arabakoek hala dute izena. Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak Batzar 

Nagusiak dira. 

boto = boz 

boto baliagarri 

boto baliogabe 

boto-emaile 



botoa eman 

botopaper (papeleta*) 

botu* e. boto, boz 

boz 1 ‘boto’ 2 ‘bozketa’  

boz-emaile = boto-emaile = bozkatzaile 

boza eman 

bozaldi [Hauteskundeetan, zenbaitetan bi bozaldi edo itzuli izaten dira].  

bozka* e. boz, boto ['bozka', berez, bozketa da, ez botoa; erabiltzekotan, hori 

adierazteko erabili.]  

bozkaldi* e. bozaldi  

bozkaleku (hautesleku*) 

bozkatu. PP bozkatu* e. PPren alde bozkatu. 

bozkatzaile 

bozketa 

cámara: ganbera (ganbara*) 

candidato a diputado general: diputatugai nagusi (diputatu nagusigai*) 

censados: erroldatuak, erroldatutakoak... 

censo (electoral): (hauteskunde) errolda 

circunscripción: hauteskunde barruti 

convocatoria (electoral): (hauteskunde) deialdi 

Cortes: Gorteak 

deitu. hauteskundeak deitu* e. hauteskundeetara deitu. 

diputatugai nagusia (diputatu nagusigaia*) 

disolver [el parlamento, la diputación]: deuseztatu, desegin...  

encuestados: galdetutakoak, galdetuak, galdekatuak... 

escaño: eserleku, aulki, jesarleku 

estimación: lehen kalkulu / lehen datu (ez erabili ‘estimazio’) 

franja: bitarte, tarte 

ganbera [‘ganbara’ beste gauza bat da: teilatupeko solairua] 

gehien. Aditza singularrean erabili. Sozialistek bildu dituzte boto gehien*[e.] 

Sozialistek bildu dute boto gehien. 

gogoeta egun 

grupo (parlamentario): talde (parlamentario), parlamentuko talde 

grupo mixto: talde misto 

gutxien. Aditza singularrean erabili. Sozialistek bildu dituzte boto gutxien*[e.] 

Sozialistek bildu dute boto gutxien. 

hautes-barruti* e. hauteskunde barruti 

hautes(-)elkarte* e. hautesle elkarte 

hauteskunde barruti 

hauteskunde batzorde 

hauteskunde errolda (zentsu*) 

hauteskunde erroldaren bulego 

hauteskunde kanpaina 



hauteskunde kolegio* e. bozkaleku 

hauteskundeetako eskualde batzorde 

hauteskundeetako probintzia batzorde 

hautesle elkarte (hautes(-)elkarte*) 

hauteslego* e. hautesleak 

hautesleku* bozkaleku 

hautesleku* e. bozkaleku 

hautestontzi (urna*). Kontuz kalkoekin. Jende asko joan da hautestontzietara*[e.] 

Jende asko joan da bozkalekuetara. Jende askok bozkatu du. 

herritar (herri zein hirietako citoyen edo ciudadano esateko erabili, ez hiritar*) 

hitzordu (zita*). Kazetaritzako klixe gogaikarria da irudizko zentzuan erabiltzea. 

Frantziarrek gaur eta maiatzaren 6an dute botoa emateko hitzordua*[e.] 

Frantziarrek gaur eta maiatzaren 6an dute botoa emateko garaia. 

horquilla / fourchette: bitarte. EAJk irabaziko ditu hauteskundeak, 10-11 zinegotzi 

bitarte lortuta.  

intención de voto: boto asmo 

junta electoral de zona: hauteskundeetarako eskualde batzorde 

junta electoral provincial: hauteskundeetarako probintzia batzorde 

junta electoral: hauteskunde batzorde 

kolegio elektoral*, hauteskunde kolegio* e. bozkaleku. 

legislatura: legegintzaldi = legealdi 

mandato: agintaldi 

margen de error: huts tartea 

mayoría absoluta: gehiengo oso = gehiengo absolutu 

mayoría simple: gehiengo soil = gehiengo erlatibo  

muestra estratificada: arlokako lagin, arloz arloko lagin 

muestra: lagin, erakusgarri 

nivel de participación: parte hartze. Parte hartze handia, parte hartze txikia. (Ez 

erabili: parte hartze maila*, parte hartze baxua*, parte hartze altua*) 

nulo: boto baliogabe 

oficina del censo electoral: hauteskunde erroldaren bulego 

papeleta* e. botopaper 

parlamentari. Parlamentuko kidea. Izena da. Bi parlamentarik baiezko botoa eman 

zuten. / parlamentario. Parlamentuari dagokiona. Izenondoa da. Talde 

parlamentario guztiak osatu dituzte.  

parlamentari. Pertsonak parlamentariak dira, ez parlamentarioak*. EAJk bi 

parlamentari galdu ditu.  

parte hartu. Aditzak ez du marratxorik. Ona da boto-emaileek parte hartzea. 

parte hartze. Parte hartzea espero baino handiagoa izan da.  

portzentaia* e. ehuneko, portzentaje 

postaz emandako boto / posta bidezko boto 

precampaña: kanpainaurre 

reflexión (día de): gogoeta egun  



representación: 1. ordezkaritza 2. ordezkari kopuru 

senador: senatari 

senadore* e. senatari 

sondeo: zundaketa  

txuri* e. zuri. Boto zuriak. 

urna* e. hautestontzi 

ventaja (ligera): alde (txiki) 

voto ponderado: boto neurtu 

voto por correo: postaz emandako boto / posta bidezko boto 

voto útil: boto baliagarri 

zerrendaburu 

 

      Euskara taldea 

      2011ko azaroaren 8a 


