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Kifogást benyújtó feladó:  

************************************* 

Lakóhelye: *************************************,  

************************************* 

Személyi azonosítója: ************************************* 

*************************************  

 

Címzett: 

Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 

1054 Budapest, Alkotmány u.3. 

Tárgy: Kifogás a 2018.04.08-i választáson elkövetett jogsértés miatt 

 

Tisztelt NVB, 
1. A Ve. 208. § alapján kifogást nyújtok be a választási eredmény semmisségének megállapítása 

érdekében. 

 

2. Az NVI honlapjáról származó egyes tükrözések és a tükrözés authentikusságát tanúsító log fájlok az 

alábbi helyeken találhatóak: 

Elsődleges elérhetőség (adatfájlok): http://platonpart.hu/public/adatigeny/  
Mirror 1: http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/ 
Mirror 2: https://drive.google.com/open?id=1AWtPalMi20k9seBS45l_JrV87lEZXf6M  
 

3. Kérem a Tisztelt NVI-t, hogy a fenti adatokat haladéktalanul töltse le, mentse el a beadványomhoz 

tartozó bizonyítékként későbbi felhasználás lehetővé tétele érdekében. A kifogásom szerves és 

elválaszthatatlan része a fenti adatállomány, amelyben a bizonyítékok rendelkezésre állnak 

analitikusan ellenőrizhető módón. A kifogásom az adatmellékletekkel együtt kezelendő. 

 

2018.04.10. és 2018.04.16. közötti pártlistás manuális módosítások backend oldalon: 

    04.10 04.16 

Felsőnyék 001. LEHET MÁS A POLITIKA 0 13 

Felsőnyék 001. TENNI AKARÁS MOZGALOM 13 0 

Nádasd 001. IRÁNYTŰ PÁRT 1 0 

Nádasd 001. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 1 

Kál 002. MAGYAR MUNKÁSPÁRT 2 0 

Kál 002. CSALÁDOK PÁRTJA 16 2 

Kál 002. LEHET MÁS A POLITIKA 0 16 

Budapest II. kerület 004. NET PÁRT 66 0 

Budapest II. kerület 004. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 0 66 

Szentes 017. MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 6 0 

Szentes 017. MAGYAR MUNKÁSPÁRT 2 6 

Szentes 017. EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 1 2 

Szentes 017. CSALÁDOK PÁRTJA 51 1 

Szentes 017. LEHET MÁS A POLITIKA 0 51 

Tatabánya 041. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 3 2 

Tatabánya 041. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 1 

http://platonpart.hu/public/adatigeny/
http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/
https://drive.google.com/open?id=1AWtPalMi20k9seBS45l_JrV87lEZXf6M
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Budapest II. kerület 042. MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 2 0 

Budapest II. kerület 042. MAGYAR MUNKÁSPÁRT 0 2 

 
Jól látható módon az átjelentkezők szavazatai nem adódtak hozzá a pártok listáira adott 
szavazatokhoz, miközben a hivatalos bejelentések alapján az átjelentkezők 
szavazatainak beszámítása 2018.04.12. után megtörtént. 
 

Főbb megállapítások: 
4. Az NVR (Nemzeti Választási Rendszer) nem tartalmazza az átjelentkezett szavazók szavazatait.  

5. A választási eredmény semmisségét eredményező kardinális anomália, hogy az 

átjelentkezők egyáltalán nincsenek benne a részvételi adatokban, és a szavazataik 

nincsenek benne az NVR rendszerben. 186.048 szavazópolgárról van szó (akik hosszú ideig 

sorban álltak). 186.048 szavazatról van szó. Ami egyáltalán nincs benne a rendszerben. Ez 

tény. Reprodukálható módon kimutatható. Ez a drasztikus hiba egyáltalán nem 

bagatelizálható el. Nem azért, mert ez a szavazáson megjelentek 3,3%-a, hanem azért, 

mert akkora ordenáré hiba a folyamatban és az informatikai oldalon, hogy azt egy 

választáson megengedni nem lehet, és az NVR totális funkcionális alkalmatlanságát mutatja. 

6. További súlyos probléma, hogy az átjelentkezők szavazatait nem szavazatszámláló bizottság 

számolja, hanem a Fidesz delegáltjai. Kizárólag ők. Még ha bele is számították volna a 

választásba az átjelentkezőkat, akkor sem lehetne egy ilyen szavazatszámolásban megbízni. 

7. Jegyzők sokaságának közérdekű adatigényben történt nyilatkoztatása során kiderült, hogy a 

helyi lakcímmel rendelkező szavazók számában nincsenek benne az átjelentkezett szavazók. 

Az NVR-ben azonban kizárólag a helyi szavazók szavazatai szerepelnek a pártlistákon. Ez a 

tény a választás végeredményének semmiségét mutatja, és demonstrálja az NVR 

funkcionális alkalmatlanságát. 

8. A Fidesz a levélszavazók szavazataival még tudott észrevétlenül csalni, mert hivatkozhat 

arra, hogy demográfiailag különböző csoportról van szó, ahol elképzelhető, hogy mindenki a 

Fideszt imádja. A Fidesz azonban tudhatta, hogy az átjelentkezők vonatkozásában ugyanezt 

a csalást már nem teheti meg, mivel az átjelentkezők a helyi lakossággal azonos 

demográfiai csoportot képez, így a körükben a ~40% feletti Fidesz támogatottság már 

egyértelmű választási csalásra utalna. A Fidesz azonban azt is tudhatta, hogy ha beleveszik 

az átjelentkezők szavazatait is a rendszerbe, akkor már nem jön össze nekik az áhított 

kétharmad. Az átjelentkezők szavazata nélkül azonban a választási eredmény nyilvánvalóan 

semmit.  

9. Kifogásunk elutasításához azt kellene bebizonyítani, hogy a kb. 186.000 átjelentkezett 

szavazó szavazatai megjelennek a pártokra adott szavazatokban. Tekintettel azonban arra, 

hogy 2018.04.10. óta ilyen jellegű változás nem következett be a pártlistás adatokban, így 

világos, hogy az átjelentkezők szavazatait a Fidesz megpróbálta kiiktatni a rendszerből. Ez 

magyarázza a 18:30 utáni drasztikus létszám visszaesést is. Ekkor iktathatták ki az 

átjelentkezők számát a részvételi adatokból. Az alábbi jegyzői nyilatkozatokból azonban  

azonnal kiderül, hogy az átjelentkezők száma nincs benne az NVI által 18:30 után közölt 

részvételi adatokban. 

 
Bizonyítékok: 
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Harta 001. NVI példány: 

 
Az átjelentkezők szavazatai nem jelentek meg sehol. Vagy mind a Német Nemzetiségi listára 

került... 

 
Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Konklúzió: az átjelentkezők sem az egyéni szavazáson, sem a pártlistán nem jelentek meg. 
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Konklúzió: az átjelentkezett szavazók adatai nem látszódnak az NVR számításaiban, sem az 

analitikus adatok között, sem az aggregált adatok között. 
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Konklúzió: az átjelentkezett szavazók adatai nem látszódnak az NVR számításaiban, sem az 

analitikus adatok között, sem az aggregált adatok között. 
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Konklúzió: az átjelentkezett szavazók adatai nem látszódnak az NVR számításaiban, sem az 

analitikus adatok között, sem az aggregált adatok között. 

 

 
Konklúzió: az átjelentkezett szavazók adatai nem látszódnak az NVR számításaiban, sem az 

analitikus adatok között, sem az aggregált adatok között. 
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Konklúzió: az átjelentkezett szavazók adatai nem látszódnak az NVR számításaiban, sem az 

analitikus adatok között, sem az aggregált adatok között. 

 

 
 

A példákat lehetne folytatni. De miután rájöttünk, hogy ez kivétel nélkül minden esetben a fenti 

hiba szerint alakult, így nem folytatjuk a példák felsorolását. Az átjelentkezők sehol nem jelentek 

meg az NVR adataiban. Általános megállapítás, hogy az átjelentkezők szavazatai nem 

látszódnak sem a pártlistákon, sem az egyéni jelöltekre adott szavazatok között. A 

szavazókörben a zöld borítékokat nem nyithatták fel a szavazatszámlálók, hanem megtekintés 

nélkül le kellett adniuk. Mi garantálta tehát, hogy a zöld borítékokat időközben nem cserélték ki 
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másik zöld borítékokra? Semmi nem garantálta. Élvezhet közbizalmat egy ilyen választási 

eljárás?  

Jogos közfelháborodás lesz a vége, ha az NVB egy ilyen ordenáré csalás felett elsiklik. A 

választás tisztaságába vetett közbizalom már annyira megrendült, hogy az NVB a polgárháború 

lehetőségét kockáztatja azzal, ha mindent eltussol. Egy megismételt választásnak semmiféle 

kockázata nincsen egyik párt számra sem, hiszen az emberek vélhetően ugyanúgy fognak 

szavazni, mint eredetileg. Azonban a profi lebonyolítás esetén nem lesz közfelháborodás. 

 
Annak alátámasztásául, hogy az összegzett adatokban sem látszik az NVR-ben az átjelentkezők 
szavazatai, az alábbi kimutatást mellékelem: 

 
A jelen kifogás írásakor a pártlistás aggregált adatok így alakulnak: 

 
A levélben történő szavazatok számát egyértelmű csalásnak tekintjük, de nem tudjuk 
bizonyítani. Sajnos balkáni rendszerű a választási eljárásról szóló törvény, ami a 
levélszavazatokra nem ad semmiféle garanciát. 
Az azonban világosan látszik az összesítésből, hogy az átszavazók szavazatai teljesen hiányoznak 
az NVR-ből, és így az eredményekből is. Azaz a 100%-os feldolgozottságnak hazudott 
feldolgozottság hamis, nem a valós adatokat tartalmazza, 186.000 embert megfosztott a 
választáshoz fűződő szavazatai lapjogától, stb. A választási eredmény semmisségének 
megállapítását kérem, új országos választás kiírásának szükségességével. Ez utóbbit nemcsak az 
átjelentkezők szavazatainak hiánya indokolja, hanem a Platón Riportban található további 
megállapítások együttesen. 
További bizonyítékként, és jelen kifogásom elválaszthatatlan részeként kívánom felhozni a 
Platón Párt által készített Platón Riport dokumentumot, ami a választás rendjével összefüggő 
egyes vélhető jogsértések kimutatását részletesen tartalmazza. 
http://platonpart.hu/public/adatigeny/Platon_Riport.pdf 

http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/adatigeny/Platon_Riport.pdf 

https://drive.google.com/open?id=1zK0mtSheJsU7eF7JC6dK_WnZmlFEqpgl 

 

Az átszavazók szavazatainak hiányát az alábbi okfejtés igazolja: 

Az NVR-ből nyilvánossá tett aggregált adatok alapján az aggregált pártlistás szavazatok az NVI 

közlése szerint az alábbi: 

 

http://platonpart.hu/public/adatigeny/Platon_Riport.pdf
http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/adatigeny/Platon_Riport.pdf
https://drive.google.com/open?id=1zK0mtSheJsU7eF7JC6dK_WnZmlFEqpgl
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A ’Hazai eredmény’ szavazatszámok KIZÁRÓLAG a szavazóköri eredményekből tevődnek 

össze. Azaz ha összeadjuk az NVI-ben a szavazókörök eredményei alapján a 10285 szavazókör 

szavazatait, akkor kijön (az NVR utólagos megbuherálása után – mivel korábban még ez az adat 

sem stimmelt) a Hazai eredmény: 
select  

PART, 

sum(SZAVAZAT) 

from 

partlistak_04162 

group by 

PART 

order by 2 desc 

 

Szavazókörök szavazatainak felösszegzésével készült pártlistás aggregátum, Hazai eremdény 

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 2608086 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 1090616 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 681358 

LEHET MÁS A POLITIKA 402346 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 307401 

MOMENTUM MOZGALOM 174225 

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 98757 

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 37251 

MAGYAR MUNKÁSPÁRT 15595 

CSALÁDOK PÁRTJA 10558 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 8623 

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 7230 

TENNI AKARÁS MOZGALOM 5310 

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 4091 

KÖZÖS NEVEZŐ 2018 3876 

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 3119 

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2711 

IRÁNYTŰ PÁRT 1997 

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 1685 

ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1401 

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 1280 

NET PÁRT 1223 

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 986 

 

Az analitikát a kifogásom végére listaként is mellékelem. 
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Kérem a lista összevetését az NVR adatokkal, és megállapítani, hogy az átjelentkezők szavazatai 

sem a Hazai eredményben, sem a Levélszavazatokban (ami nyilvánvaló de bizonyíthatatlan 

csalás a véleményem szerint) nem jelenik meg,. Ergo a választás eredménye nem tükrözi a 

valóságot, hiányzik belőle kb. 186.000 szavazat (átjelentkezők), ezért a választás eredménye nem 

jogosít fel senkit kormányzásra, mivel a demokratikus legitimációhoz valós választási 

eredményekre van szükség egy tisztességes választás eredményeként. 

 

Melléklet: Pártlistákra leadott Hazai eredmény-t kiadó szavazóköri részeredmények a mai állás 

szerint. 

 

Jogsértések 
10. Jelen körülmények között az NVI megsértette az alábbi kógens törvényi kötelezettségeit: 

10.1. Ve. 75. § (1) h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek 

biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és 

lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket: 

10.1.1. Az NVI nem tett eleget e jogszabályi kötelezettségének, mivel az NVR az adatvédelmi és 

az informatikai biztonság követelményeinek be nem tartásával üzemel. Az 

információbiztonsági triád (CIA-triád) mindhárom eleme sérült: titkosság, integritás, 

elérhetőség. 

10.1.2. Az elérhetőség követelménye akkor sérült, amikor a kimagasló részvételi adatok és a 

Fidesz alulmaradásának jelei megjelentek, és ekkor az NVI épületét a készenléti rendőrség 

körbevette. Az NVI ekkor megsértette a Ve. 75. § (1) h) rendelkezés “folyamatos 

elérhetőségre” vonatkozó aspektusát, mivel képtelen volt az NVR folyamatos 

elérhetőségét biztosítani, ezzel megfosztotta a polgárokat és ellenőrző szerveket attól, 

hogy a választás folyamatosságát és adatkonzisztenciáját ellenőrizhessék. 

10.1.3. A fentiekből egyértelműen kiderül az is, hogy az NVR integritása sérült. Kijelenthető 

ugyanis, hogy egyféle analitikus adatsorból nem készülhet két eltérő aggregátum. A fentiek 

alapján a letöltött NVI honlapok azonban éppen aztá támasztják alá, hogy az aggregált 

adatok valamelyike nem a valós adatokat tükrözte.  

10.1.4. Az NVR integritásának hiányát támasztja alá az is, hogy az átjelentkezők szavazatait a 

rendszer egyáltalán nem tartalmazza. 

10.2. Az NVI megsértette a Ve. 76. § (1) c) kógens rendelkezését: gondoskodik az informatikai 

rendszer kialakításáról és biztonságos működtetéséről. Nem biztonságos ugyanis az az 

informatikai rendszer, amelyben az összegzések nem a matematikai alapvető összeadási 

szabálya szerint törtnénnek, továbbá  nem tekinthető biztonságos üzemeltetésnek az, amikor a 

100%-os feldolgozottságot követően még két nappal később is hátulról módosításokat 

végeznek a rendszeren úgy, hogy arra vonatkozóan sem kontroll, sem eljárásjogi garanciák 

nincsenek. Az sem elégíti ki a biztonságos működtetés követelményét, ha komplett adatkörök 

hiányoznak a feldolgozásból. 

10.3. Véleményem szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal az a lehetőség, hogy a 

résztvevők esetében felmerülhet a Btk. 263. § (1) szerinti bűncselekény alapos gyanúja (állam 

elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása az alkotmányos rend elleni szervezkedés 

tekintetében), valamint a Btk. 350. § szerinti választás rendje elleni bűncselekmény alapos 

gyanúja. Véleményem szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal az a lehetőség, hogy az ügy 

az NVI részéről felvetheti a Btk. 265. § (1) szerinti bűncselekmény gyanúját (minősített adattal 

visszaélés) is. 
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10.4. Az NVI az átjelentkezők szavazatainak figyelembe nem vételével megsértette az 

Alaptörvény XXIII. cikk (1) és (7) rendelkezéseiben foglalt állampolgári jogot az átjelentkezők 

vonatkozásában, mivel az ő szavazataikat nem vette figyelembe a választási eredmény, így 

szavazatai jogukkal bár élni szerettek volna, ám azt mégsem tehették. 

Kelt: 2018.04.17. 

Tisztelettel, 

************************************* 


