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A plomba nélküli urnák, a ceruzák, a százak lakta tanyák, a kétszer
szavazó romák, az NVI amit körbevetTEK és a zöld borítékok félelmetes
története
Műfaja: jogállami tragikomédia
A dokumentumban közöltek a Platón Párt és követői személyes véleményét tartalmazza, azaz kizárólag véleményként közöljük.
Bátorítunk mindenkit, hogy csak a saját szemének higgyen, csak a saját gondolataira támaszkodjon. Gondolkozz! Cselekedj!
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1. Bevezető
Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a 2018.04.08-i választást a Fidesz
elcsalta. Ha esetleg egy csalás történt, akkor kifinomult, rafinált csalásról lehet szó,
amit csak kifinomult eszközökkel lehet kimutatni. Ha történt esetleg ilyen, akkor
matematikailag és informatikailag kimutatható módon történt. A Platón Riport átfogó
helyzetelemzést és matematikailag és informatikailag igazolt kvantitatív analízist
kíván nyújtani a rendelkezésre álló adatok és információk reprodukálható
felhasználásával. Elsődlegesen a választás tisztaságát igyekszünk ellenőrizni
szisztematikus kvantitatív módszerekkel. Amennyiben nem történt csalás, akkor
mindent rendben fogunk találni, és így a kormány reputációja és legitimációja is
erősödik, és lecsillapodhatnak a kedélyek. Amennyiben azonban csalás történt, akkor
úgy gondoljuk, hogy a kriminalisztika alaptörvénye segítségül hívható: ahol van bűn,
ott van bűnjel is. Ellenőrizzük közösen!
A kormánypártok indítékai az OLAF jelentés és a Transparency International
Magyarország Fekete Könyv című írásaiból álláspontunk szerint könnyen
levezethetőek. A tét a kormány és a nép oldalán is óriási. Börtön vagy palota?
Jogállam vagy diktatúra?
A Platón Riport elemzéseivel arra keressük a választ, hogy kizárható-e teljes
bizonyossággal az, hogy Magyarország egy bebörtönzés elől menekülő bűnözői kör
propagandamédia által megalázott áldozata lett a választáson, vagy nem.
Álláspontunk szerint, ha nem zárható ki teljes bizonyossággal a csalás lehetősége,
akkor a demokratikus választás intézményébe vetett általános társadalmi bizalom
olyan drasztikus és elementáris módon sérül és megrendül, hogy új választás kiírása
indokolt széleskörű nemzetközi megfigyelői jelenléttel, és a közbizalmat helyreállítani
képes garanciákkal. Különösen figyelembeveendő az a tény, hogy a
propagandamédiában rögtön a választások után szakértői jelentésként feltüntetett,
valójában azonban megalapozatlan és nem célirányos jelentések jelentek meg arra
irányulóan, hogy a választás lebonyolítását szabályosnak tüntessék fel.
A Platón Párthoz beérkező észrevételek során a legtöbben vállalták
személyazonosságukat, így egy esetleges tanúmeghallgatáshoz ezek a személyek
igénybevehetők. Természetesen kizárólag egy legitim igazságszolgáltatás számára
tesszük lehetővé a velük történő kapcsolatfelvételt.
A riport még folyamatosan frissül... Észrevételeket az info@platonpart.hu címre várunk.
A külalakért elnézést kérünk, rohamtempóban kellett dolgoznunk, hogy összeálljon.
Jelen stádiumban több hipotézisről még nem tudjuk, hogy igaz-e, mert nyomozást igényel.
Kérjük a nálunk okosabb matematikusokat, informatikusokat, jogászokat a hibáink javítására!
Nem vagyunk ki sem tévedhetetlenek, szkeptikusan tekints az eredményeinkre, és ellenőrizd!
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2. Legfontosabb megállapítások
Ha az alábbi gyanúk közül bármelyik bebizonyosodik, akkor 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.

2.1. Minden jel arra utal, hogy az átjelentkezők szavazatait egyáltalán nem
számították bele sem a pártlistás szavazatokba, sem az egyéni
jelöltekre leadott szavazatokba. 1245 jegyzőt nyilatkoztattunk
országszerte közérdekű adatigény formájában a névjegyzékekkel
kapcsolatban, és több jegyző is jelezte, hogy az átjelentkezők szavazatai
nincsenek benne az országos számításban. Úgy tűnik, hogy az összes
átjelentlező szavazatát nem vette figyelembe az NVI (potenciálisan
meghekkelt) informatikai rendszere. Arra is utalnak jelek, hogy az
átjelentkezők szavazatai mind a Német Nemzetiségi Önkormányzat listára
kerültek, ami biztos Fidesz mandátumot eredményez, mivel ennek a
kisebbségnek a vezetője Ritter Imre, Fidesz tag. 186.048 szavazatról van szó
(átjelentkezők száma ).
2.2. Azokban a szavazókörökben, ahol nem volt ellenzéki delegált a választási
vagy a szavazatszámlálási bizottságban, ott matemetikailag szignifikáns
módon eltér a Fidesz-KDNP támogatottsága a Fidesz-KDNP javára azokhoz a
szavazókörökhöz képest, ahol volt ellenzéki jelenlét. Ez azt jelenti, hogy ez
nem a véletlen műve, hanem rendszerszintű beavatkozásra utal. 2725
szavazókörben kizárólag a Fidesz volt jelen.1 Csak a Fidesz-Jobbik arányt
vizsgálva, a Jobbik/Fidesz hányados az ellenzék által ellenőrzött
szavazókörökben 43%, míg azokban a szavazókörökben, ahol csak a Fidesz
volt jelen, 36%. Mivel az NVI-nek már korábban le kellett adni, hogy melyik
ellenzéki párt melyik szavazókörbe delegál bizottsági tagokat, így a Fidesznek
bőven volt ideje, hogy potenciálisan egy rendszerszintű csalást szervezzen
meg az ellenzék által nem ellenőrzött szavazókörökben. Ezen múlhatott a
2/3.
2.3. Az NVI informatikai rendszere kapcsán kijelenthető, hogy az informatikai
biztonsági háromszög (CIA triad: titkosság, integritás, elérhetőség)
mindhárom eleme sérült. Az NVI súlyos informatikai és szervezési
inkompetenciát tanúsított a választás kapcsán, aminek akár büntetőjogi
következményei is lehetnek, hiszen nemzeti adatvagyonhoz férhettek hozzá
arra nem jogosultak, amit a büntető törvénykönyv büntetni rendel. Úgy tűnik,
hogy a részvételi adatok akkor estek vissza drasztikusan, amikor a TEK
megszállta az NVI épületét. Egy potenciális magyarázat, hogy ekkor iktatták
ki a szoftver kódjából az átjelentkezők beszámítását a részvételi adatokba.
Más elfogadható magyarázat egyelőre nincs a 18:30 utáni drasztikus
részvételiarány-csökkenésre. Az is sérti a választók közérdekű adatokhoz
fűződő jogát, hogy hisztorikus adatokat a szavazás megkezdésétől már nem

1

http://platonpart.hu/public/adatigeny/SQL.txt
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tudunk elérni. Az ügy az NVI részéről felvetheti a Btk. 265. § (1) szerinti bűncselekmény
gyanúját (minősített adattal visszaélés) is.

2.4. Az urnák lezárása nem történt meg megbízható módon, mert a
plombák sérülésmentesen eltávolíthatóak voltak, és észrevétlenül
visszatehetően bárki bármikor felnyithatta az urnákat később is. Erről
szavazóbiztosok küldtek első kézből információkat, akik megdöbbenve
nyilatkoztak a professzionális védelem hiányáról. Semmi nem gátolta, hogy az
urnákat később bármikor ki lehessen nyitni és újra vissza lehessen csukni.
Ilyen körülmények között NEVETSÉGESNEK tartjuk a szavazatok
újraszámolására irányuló naiv kezdeményezéseket. Azokban az urnákban,
amit egy majom is gond nélkül ki tudna nyitni és vissza tudna zárni a csúszka
levételével és feltételével, már nem biztos, hogy a mi szavazataink vannak. A
plombák nem megfelelősége felvetheti a Btk. 265. § (1) szerinti bűncselekmény gyanúját
(minősített adattal visszaélés) is.

2.5. A választás tisztaságát tovább súlytotta az a rendszerszintű gyakorlat, ami az
érvénytelenítésekkel járt, így az ellenzéket sokszorosan sújtó, a
törvényben kodifikált fegyver igénybevéte a Fidesz-KDNP előnyére került
felhasználásra, minden bizonnyal rendszerszintű módon, ami egy
egypártrendszerben alkotmányossági aggályokat vet fel. Egy érvénytelenítés
egy szavazatot von le minden párttól, így a Fidesz-KDNP csak egy szavazatot
veszít, az ellenzék viszont hatot. Kreatív és rosszindulatú fél ezt a
szabályozást arra is használhatja, hogy szándékos és mesterségesen
megalapozott (pl. ceruza, eltűnő tinta, stb.) voks-érvénytelenítésekkel
sokszorosan kollektíve sújtsa az ellenzéket anélkül, hogy maga komolyabb
visszaesést szenvedne el.
2.6. A választási eredményekre továbbá hatással voltak az egyes szavazókörökben
ugyan csekély jelentőségű, azonban gyakran előforduló, így országos
szinten jelentőssé felösszegződő hibák. A sok kis véletlen (elfelejtett
lepecsételés (amiért egy fideszes delegáltat azonnal ki is zártak, ahol volt
kontroll), stb., amik arra is utalhatnak, hogy felsőbb utasításra adták ki, hogy
nem szükséges túl precíznek lenni.
2.7. Rendszerszintű csalásra utalhat az a körülmény, hogy a nemzetiségi szavazók
külföldön is szavazhattak, majd az utolsó pillanatban magyarországi lakcímre
bejelentve őket (pl. tanyába többszázat, amire konkrét bizonyíték van), a
hazai szavazáson is részt vehettek ugyanazok a személyek, akik már
egyszer szavaztak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű nyilvántartások nem
kapcsolódnak össze informatikailag.
2.8. További aggodalomra okot adó körülmény, hogy az ellenzéki pártok
kollektíve elzárkóztak az elől a Platón Párt felkérése ellenére, hogy
a szavazóköri jegyzőkönyvek X példányainak másolatát (amit a
delegáltak megkapnak) nyilvánosságra hozzák. A pártok minden
delegáltjuktól bekérték a jegyzőkönyvek X példányait, de nem hozzák azokat
nyilvánosságra. Az NVI ugyanis csak az Y példányokat hozta nyilvánosságra
(a szavazókörben két jegyzőkönyv készül, egyik (X) a helyi választási irodába
kerül, és a választás után csak három nappal tekinthető meg elszórva az
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országban, a másik példány (Y) pedig az NVI-be kerül). Nem zárható ki teljes
bizonyossággal, hogy az Y példányok az NVI adatbázisában szereplő, oda
utólag kívülről beszállított adatokhoz már hozzáigazításra kerültek. Sőt, az
sem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a kellő és modern védemlet
egyáltalán nem nyújtó urnákban lévő szavazólapok is hozzá lettek igazítva
már ezekhez az adatokhoz. Amennyiben jogilag adekvát, akkor felmerülhet a Btk. 220.
§ (1) szerinti bűncselekmény alapos gyanúja (közérdekű adattal visszaélés).

2.9. Bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Jobbikra adott összes
szavazat az egyik szavazókörben a Net Párt javára került rögzítésre, így a
Jobbik 0 szavazatot kapott. További hasonló esetek ismeretesek, amiknek
egyszer sem a Fidesz-KDNP volt a kárvallottja, hanem ellenzéki pártok. Nem
zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nincs több ilyen eset, sőt, hogy ez az
eset nem egy előre megtervezett potenciális rendszerszintű
adatmanipuláció egy kiderült esete, amit ráfoghatnak arra, hogy fáradt volt
az adatrögzítő (amely magyarázatot az orosz sajtó igen gyakran használja).
Egy ilyen magyarázat például egy vállalat könyvelési osztályán is
elfogadhatatlan lenne, nemhogy egy komoly téttel rendelkező választásnát,
ami négy évente egyszer van. Ez akár előre eltervezett szándékos gyakorlat is
lehetett.
2.10.
Több esetben jelezték, hogy a jegyzőkönyvek utólag átírásra kerültek,
mert például eredetileg ceruzával töltötték ki azokat. Itt felmerülhet a Btk.
342. § szerinti közokirathamisítás bűntettének alapos gyanúja, valamint a Btk. 350. § szerinti
választás rendje elleni bűncselekmény alapos gyanúja.

2.11.
A szavazás lezárásának átjelentkezős szavazókörök miatti elhúzódása
felveti annak gyanúját, hogy 4 évnyi rendelkezésre álló tervezési idő után
szervezési inkompetencia helyett nem-e esetleg szándékos időhúzás áll a
háttérben ahhoz, hogy az időközben a TEK által megszállt NVI iroda az ilyenolyan informatikai beavatkozásait az eredményhirdetés kényszere alól
megmenekülve be tudja fejezni.
2.12.
Az NVI adatbázisának utólagos manuális módosítása rendkívül
súlyos problémákat vet fel. Felér egy beismerő vallomással. A rendszer
ugyanis nem zárt. Bármit meg tudnak mögötte módosítani. Az ellenzéken
keresztül begyűjtötték a lakosságtól az észlelt hibákat, amiket javítanak az
adatbázisban, hogy az eredményhirdetés után már ne lehessen rájuk
hivatkozni. Ám ez a hibajavítási gyakorlat egy ordenáré nagy informatikai rés
a választás tisztessége ellen. Végül a polgárok által jelzett hibákat az NVI
2018.04.15-re javította, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az adatbázisba
nemcsak a front-end adatrögzítő felületeken keresztül lehet hozzáférni,
hanem hátulról is, közvetlenül. Így a rendszer nem zárt, alkalmatlan a
funkciója betöltésére.
A fenti lényegi megállapítások álláspontunk szerint mind külön-külön is megalapozza
azt a széleskörű társadalmi igényt, hogy a választások tisztaságát alaposan
ellenőrizni kell. Véleményünk szerint a feltűnően sok hiba, az egyre növekvő
társadalmi kétely, az eljárási garanciák teljes hiánya, az átláthatóság teljes hiánya, és
az a tény, hogy mindezek rendre csak az ellenzéki pártokat sújtották, igazolja, hogy
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a társadalom bizalma drasztikus módon megrendült a választás
tisztaságába vetett közbizalom megroppanásával.
Amennyiben a csalás gyanúja felmerül, a választásokat professzionális keretek között
meg kell ismételnünk egy új választáson, hiszen ekkor a választás tisztaságába vetett
közbizalom menthetetlenül megrendül. A szavazatok újraszámlálása egyáltalán nem
elegendő, és nem is szükséges, mivel fennált a lehetőség arra illetéktelenek számára,
hogy a szavazólapokat az eredményekhez igazítsák (tudva, hogy az urnákat semmi
nem védte a felnyitástól, csak egy fehér csúszka). Fentiek vizsgálatára (a hipotézis
megerősítésére vagy elvetésére) büntetőjogi eszközök és igazságügyi szakértők
szükségesek. Összességében megállapítható, hogy különösen jelentős társadalmi
érdek fűződik ahhoz, hogy minden potenciális bizonyítékot (szavazólapokat, urnákat,
jegyzőkönyveket, névjegyzékeket, stb.) megőrizzünk, és ne engedjük, hogy azok
megsemmisítése legyen egy esetleges történelmi bűn felderítésének akadálya.
Mindenkire szükség van, aki él, mozog, és gondolkozik. Kérjük a még független
társadalmi erőket, hogy mindent tegyenek meg egy esetelges jogellenes önkény
ellen.
A megoldás kulcsai véleményünk szerint:
 A jegyzőkönyvek X (bizottsági tagokhoz került) példányainak beszerzése és
elemzése, összevetésük az NVI által közreadott Y példányokkal.
 A statisztikai mutatószámok elemzése az NVI adatai alapján.
 Átfogó utólagos informatikai és igazságügyi szakértői audit.
 Kirívóan magas nyomravezetői díj felajánlása annak, aki érdemi információval
szolgálhat egy esetleges választási csalással kapcsolatban.
 Népszavazás kezdeményezése arról, hogy amelyik pártról egyszer
bebizonyosodik, hogy választási csalásban vett részt, soha többé ne
indulhasson választáson.

3. Projekt fájlok
Mindent ments le magadhoz amint lehet, sürgősen:
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
NVI féle Y jegyzőkönyvek: http://80.211.222.208/data/
Ha teheted, töltsd fel Te is valahova az adatokat, és köldd el a szerver elérhetőségét!
A fájlok offline módon több fizikai helyszínen is elérhetőek, és felkértünk minden
követőnket, hogy magának is mentse le az adatokat, mert a bizonyítékok az adatok
között vannak. Kérünk mindenkit, hogy terjesszétek és mentsétek le az informcáiókat
azonnal minél több példányban, és kérjétek erre ismerőseiteket is. A bizonyíték ott
van az adatok között.
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4. Felhasznált adatok és az adatelőkészítés
Kvantitatív adatok tekintetében elsősorban az NVI által kiadott hivatalos választási
adatok kerültek felhasználásra a www.valasztas.hu oldalról. Első feladatunk az NVI
által publikált numerikus adatok rekurzív lementése volt.
Eddig elvégzett lépések
1. A Httrack web crawlert használtuk, hogy letöltsük az összes valasztas.hu szavazóköri
oldalt.
Rekurzív bejárással innen:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/TK/szkkivtk.html
2. Eredmény egy zip-ben, ami az összes html-t tartalmazza (snapshot mappák:
http://platonpart.hu/public/adatigeny/NVI_mirror_[dátum]
3. A crawler letölthető innen, ha saját magad végeznéd a letöltést. A program open source:
https://www.httrack.com/
4. Konfiguráció:
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5. Crawler logja (2 óráig tart):

6. Log file: Httrack_Log.txt
7. Megírtuk a parser-t, ami a html-ből kinyeri az adatokat (SharpDevelop C# project),
használhatod nyugodtan saját célokra, ellenőrizheted a működésének helyességét:
PlatonParser2018.zip
8. Eredmények CSV formátumban:
jeloltek_2018.csv
Illusztráció:
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partlistak_2018.csv

eredmenyek_2018.csv
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jegyzokonyv_2018.csv

partdelegaltak_2018.csv

9. A szavazóköri pártdelegáltak a partdelegaltak.xlsx forrásfájlból kerültek CSV-be és az
adatbázisba. Ezek az adatok az NVI-től származnak, és egy neve elhallgatását kérő
ellenzéki párttagtól kerültek hozzánk.
10. SQLite formátumban (DB Browser for SQL programmal olvasható pl.):
Platon2018.db
11. Most pedig keressük az anomáliákat SQL lekérdezésekkel!
12. 100%-os feldolgozottságnál majd újra letöltjük az adatokat, és megismételjük az elemzést.
13. Adatmodell (oszlopok struktúrája):
jeloltek_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +
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partlistak_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +

eredmenyek_2018:
Választókerület + Szavazókör + (IE Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot
tartalmazó borítékok száma – OPCIONÁLIS MEZŐ) +

jegyzokonyv_2018:
Választókerület + Szavazókör + ID +

partdelegaltak_2018:
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ID;Sorszám;Megye;Település;Bizottság szintje;Szavazókör/OEVK száma;Választás
napja;Választás típusa;Megbízó;Jelölőcsoport ;

egysorosok.csv:
Választókerület + Szavazókör +

(a %-os értékek külön oszlopba kerültek.)

14. Az adatbázis nézetek (view-k) azért készültek, hogy az egyes táblákat össze lehessen
kapcsolni (join). A _tmp végű view-k csak a quick-and-dirty gyorskódolás miatt léteznek,
nem érdekesek.

15. Az adatelemzéshez használt saját SQL lekérdezéseinket ebben a fájlban mentettük el:
SQL.txt

5. Numerikus analízis
Holvolt_holnemvolt.xlsx
Szignifikáns (azaz nem a véletlennek betudható) eltérés mutatkozik mind a pártlistás, mind az
egyéni jelöltes szavazatarányokban a Fidesz-KDNP javára azokban a szavazókörökben, ahol
csak a Fidesz szavazatszámláló biztosai voltak jelen. Éppen ugyanilyen összefüggést mutattak
ki az orosz választások kapcsán amerikai elemzők.
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Pártlistán:

select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
select distinct
p.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 p
GROUP BY p.ID
HAVING COUNT(*) < 2) --CSAK A FIDESZ volt jelen
--HAVING COUNT(*) > 4) --legalább 5 párt jelen volt
--HAVING COUNT(*) > 1) --legalább 2 párt jelen volt
j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
group by 1
order by 2 desc
--CSAK A FIDESZ volt jelen, azok a szavazókörök, amik a pártdelegáltak listában nem voltak benne
select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from V_partlistak_2018 t
where
t.SZAVKOR_PDELEG not in
(select distinct p.SZAVKOR_PDELEG
from v_partdelegaltak_2018 p)
group by 1
order by 2 desc;
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Egyéniben:

Igen látványos az MSZP-P esetében fennálló aránytalanság.
Fidesz-Jobbik holvolt-holnamvolt arányvizsgálat
Megvizsgáltuk a Jobbik/Fidesz pártlistás szavazatarányt azokban a körzetekben, ahol jelen
voltak a nagyobb ellenzéki pártok, és ahol csak a Fidesz volt jelen. Az eredmény álláspontunk
szerint rendszerszintű csalást valószínűsít azokban a szavazókörökben, ahol ellenzéki jelenlét
nem gátolta a Fideszt a potenciális jogsértésben.

--Fidesz-Jobbik arány, ahol CSAK A FIDESZ volt jelen
select
'Nincs benne az xls-ben tehát CSAK A FIDESZ volt jelen',
--count(distinct p.SZAVKOR_PDELEG)
PART, SUM(SZAVAZAT)
from V_partlistak_2018 p
left join V_partdelegaltak_2018 d on p.SZAVKOR_PDELEG = d.SZAVKOR_PDELEG
where d.ID is null
and
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by PART
union all
select
'Benne van az xls-ben de CSAK A FIDESZ volt jelen'
,
--count(distinct t.SZAVKOR_PDELEG)
PART, SUM(SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
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select distinct
pd.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 pd
GROUP BY pd.ID
HAVING COUNT(*) < 2) j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
where
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by PART
--Fidesz-Jobbik arány, ahol legalább négy ellenzéki párt is jelen volt a Fidesz mellett
select
t.PART,
sum(T.SZAVAZAT)
from
V_partlistak_2018 t
join (
select distinct
p.SZAVKOR_PDELEG
from
v_partdelegaltak_2018 p
GROUP BY p.ID
HAVING COUNT(*) > 4) j on t.SZAVKOR_PDELEG = j.SZAVKOR_PDELEG
where
(PART = 'FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT' OR
PART = 'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM')
group by 1
order by 2 desc

A pártlistákra leadott összes szavazat a valasztas.hu szerint:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/orszlist.html
5.507.257 db.
Ezzel szemben az NVI által közölt eredmények analitikus összege (a pártlistákon):
select sum(SZAVAZAT) from partlistak_0415
5.469.725 db.
A különbség 37532 db, ami sehogyan sem jön ki máshonnan, és ez azt is jelenti, hogy sem a
levélszavazók, sem az átjelentkezők szavazatait nem látjuk az NVI adatbázisban!
Véleményünk szerint addig nem lehet a választás eredményét legitimnek tekinteni, amíg ez a
felösszegzésbeli eltérés nincs adekvát módon megindokolva és levezetve.
Olvasónk jelentette:
bükkszéki választókörzet adatait ellenőriztem telefonon, annak a szavazókör jegyzőkönyvi
adatai egyeznek az jkv adatokkal, ugyanakkor a képernyőn látható aggregált adatok nem
egyeznek, pl. a Fidesz listás szavazatai aránya 45,9%. Amennyiben ez igaz, akkor nincs meg a
2/3.
Ezt akarom megvizsgálni:
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Állítás:
Ugyanabból a kiindulási adatból két összesítő nem keletkezhet.
Cél:
Megállapítani és bizonyítani a helyes eredményt, kimutatni az eltéréseket, kellő bizonyítékot
gyűjteni a további lépésekhez.
Állományok:
A valasztas.hu honlapon publikált és jelenleg is elérhető állomány
A 2018.04.10 napján mentett állomány
Ellenőrzési módszer:
Kinyerni az adatokat szavazókörönként mindkét állományból, informatikailag feldolgozhatóvá
tenni (+ egységesíteni a pártok megnevezéseit)
Összesíteni az adatokat és összevetni az aggregált táblázattal mindkét adatbázisban
Párhuzamosan: egyeztetni a szavazókörök adatbázisban lévő eredményeket a pártok által
lefényképetett és/vagy papíralapú jegyzőkönyvekkel (elegendő az egyik adatbázisnál, eldöntendő,
melyikél, javaslat: mentettel egyeztetni, mivel azt akarjuk bebizonyítani, hogy az az igazi)
Összevetni a kapott aggregált eredményt a publikálttal, ill. a mentettel egyeztetni
Ez eltéréseknél lemenni a szavatóköri eltérésekig és kimutatni azt, összevetni a papíralapú
jegyzőkönyvvel (felülről lefelé lefúrni az eredeti papíralapú adatig) Prioritás: nagy eltérés,
fontosabb szavazókör, nem delegált ellenzéki megfigyelő
Következtetéseket levonni, helyesbíteni az adatainkat a papíralapúval. Itt felvetődik lehetőségként
egy harmadik, helyes adatbázis létrehozása, mely a papíralapú helyes adatokon alapszik és a
valódi összesített eredményt adja végeredményként
A lehetséges eredmények, következtetések:
A 2018.04.10. napján lementett adatbázis összesítő táblázata nem aggregátuma a jegyzőkönyvi
adatoknak -> megbízhatatlan a rendszer, csak beírogatnak különböző helyekre számokat
A 2018.04.10. napján lementett adatbázis összesítő táblázata aggregátuma a jegyzőkönyvi
adatoknak -> nem tudjuk, mi a publikált összesítő (megalapozza rendszer színtű csalás gyanuját)
Mindkét lehetséges kimenet megalapozza azt az állítást, hogy a kormány azért tartotta vissza az
adatokat, mert modellezett!
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Pártunk megjegyzése az olvasónk elemzésére: Időközben megszámolták ugyan a külföldön
szavazók és az átjelentkezők szavazatait is, ám a fenti két aggregátum mind 2018.04.10-én
készült. Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy egy analitikus adatsorból nem születik
kétfajta, nagyban eltérő aggregátum, akkor gyanakodnunk kell arra, hogy az adatok
manipulálásra kerültek. Az átjelentkezők adatait még 2018.04.15-én sem találjuk a
rendszerben, ami kb. 186.000 szavazat lenne.
Egy választáson megengedhetetlen hibázások
A nemzetiségi szavazáson 9 esetben több volt az urnában a bélyegzett szavazólap, mint
ahányan megjelentek. Felmerül a kérdés, hogy hogyan kerültek bele a további szavazólapok
az urnákba, és miért nem vették azokat észre.
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Az NVI honlapján található AE-FE táblázat alapján a helyi választópolgárok részvételi adatai
normális eloszlást mutatnak az egyes szavazókörök tekintetében, ami megfelel a természetes
jelenségnek. Általános esetben ilyenkor nem hisszük, hogy beavatkozás történt a részvételi
adatokba. Azt azonban az alábbi sűrűségfüggvényből nem lehet még megállapítani, hogy a
normális eloszlás várható értékét szorzófaktorokkal nem tolták-e balra, a kisebb részvételi
arányok irányába. Továbbá hangsúlyozzuk, hogy az átjelentkezők nem kerültek bele ezekbe
részvételi adatokba. 18:30 előttről pedig sajnos nincs adatunk, ám úgy gondoljuk, hogy abban
még benne voltak az átjelentkezők is, akik külön névjegyzékben kerültek nyilvántartásra, így
az adatbevitel során külön helyre kerültek.
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Rendszerszintű anomáliák
Rendszerszintű anomáliák, amik a véletlennel nehezen magyarázhatók az egyik demográfiai
alapelv miatt: a közeli földrajzi helyek hasonlóak. Az alábbiakban mégis kiugró anomáliákat
tapsztaltunk, főleg olyan helyeken, ahol a bizottságban CSAK A FIDESZ ült.
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További hasonló elemzések:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgBQC9wowl4f5_94zJf7ipCLh140qmP0wi7nSgcB
qyw/edit#gid=2136160410

6. Eltűnt szavazatok
Potenciális bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a részvételi adatok meghamisításra kerülhettek,
Kaposvár Önkormányzatától:
https://kph.kaposvar.hu/index.php?lang=1&page=valasztasogy2018&width=1024&T=1&F=2&prn=0&subpage=stat
A Kaposvár Önkormányzata saját nyilvántartása alapján szinte elképzelhetetlen az országos
átlagként az NVI által közölt részvételi arány adatsor. Ha a kaposvári adatokhoz hasonlóan
alakult az országban a részvételi arány, akkor a jelek szerint kb. 77%-os volt az országos
részvétel az NVI által közölt 67% helyett.
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Már csak a fentiek tükrében is, nyilatkoztatni indokolt a napközbeni részvételi adatokat
ismerő személyeket, hogy a kaposvári példához hasonló tendenciát láttak-e napközben. Ha
ugyanis igen, akkor nem valószínű, hogy az NVI által közölt visszaeső részvételi adatok
valósak. Az elmúlt négy év vonatkozásáben soha nem volt akkora részvételi visszaesés a
szavazás napjának végén, mint 2018-ban. Holott soha nem kígyóztak még olyan sorok
korábbi választásokon országszerte, mint idén. Hol az ellentmondás? Véleményünk szerint a
közölt adatokban.
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A részvételi adatok ilyen drasztikus visszaesése a józan ésszel ellentétes, mivel olyan
sebességgel kellett volna a szavazókörben kizárólag az egyik oldal felé hibázni, mint a
motolla.
Az NVI 2018.04.12-i adatai szerint az alábbi nagy ellenzéki pártok az alábbi
szavazókörökben egyetlen pártlistás szavazatot sem kaptak. Ez álláspontunk szerint felvetik a
kérdést, hogy vajon az adatok valósak-e. Az alábbi szavazókörökben szavazó polgárok
visszajelzéseit várjuk, ha olyan pártra szavaztak, amire az NVI szerint nem érkezett szavazat.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.

Lendvajakabfa 001.
Ligetfalva 001.
Magyarföld 001.
Márokföld 001.
Nemespátró 001.
Ormándlak 001.
Ortaháza 001.
Padár 001.
Pálfiszeg 001.
Pördefölde 001.
Pördefölde 001.
Pusztaapáti 001.
Ramocsa 001.
Ramocsa 001.
Sénye 001.
Szentgyörgyvár 001.
Szentliszló 001.
Szijártóháza 001.
Tilaj 001.
Vindornyalak 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
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ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.

Vöckönd 001.
Zalaköveskút 001.
Zalaköveskút 001.
Zalaszentmárton 001.
Zebecke 001.
Almáskeresztúr 001.
Apátvarasd 001.
Babarcszőlős 001.
Baranyaszentgyörgy 001.
Besence 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Bogdása 001.
Borjád 001.
Csonkamindszent 001.
Dinnyeberki 001.
Dinnyeberki 001.
Dinnyeberki 001.
Drávaiványi 001.
Drávakeresztúr 001.
Endrőc 001.
Erdősmárok 001.
Fazekasboda 001.
Garé 001.
Gilvánfa 001.
Gordisa 001.
Gyöngyfa 001.
Gyöngyfa 001.
Hirics 001.
Hirics 001.
Horváthertelend 001.
Katádfa 001.
Kákics 001.
Kemse 001.
Kisbudmér 001.
Kisdér 001.
Kisdér 001.
Kisdobsza 001.
Kisjakabfalva 001.
Kisjakabfalva 001.
Kisszentmárton 001.
Kistamási 001.
Kistamási 001.
Kisvaszar 001.
Kovácsszénája 001.
Köblény 001.
Lapáncsa 001.
Magyarlukafa 001.
Magyarlukafa 001.
Magyartelek 001.
Markóc 001.
Marócsa 001.
Marócsa 001.
Monyoród 001.
Nemeske 001.
Okorág 001.
Old 001.
Palé 001.
Páprád 001.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
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BARANYA 02.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 03.
BÁCS-KISKUN 04.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.

Pereked 001.
Piskó 001.
Piskó 001.
Piskó 001.
Pócsa 001.
Sámod 001.
Sárok 001.
Siklósbodony 001.
Szágy 001.
Szilvás 001.
Szörény 001.
Tésenfa 001.
Tormás 001.
Udvar 001.
Varga 001.
Varga 001.
Villánykövesd 001.
Bugacpusztaháza 001.
Kisszállás 001.
Kisszállás 001.
Abaújlak 001.
Abaújszolnok 001.
Abaújszolnok 001.
Abod 001.
Alsógagy 001.
Alsógagy 001.
Alsótelekes 001.
Becskeháza 001.
Beret 001.
Bódvalenke 001.
Bódvalenke 001.
Bódvarákó 001.
Csenyéte 001.
Csenyéte 001.
Debréte 001.
Debréte 001.
Debréte 001.
Detek 001.
Dubicsány 001.
Égerszög 001.
Égerszög 001.
Fáj 001.
Fáj 001.
Fáj 001.
Felsőregmec 001.
Felsőregmec 001.
Filkeháza 001.
Fulókércs 001.
Fulókércs 001.
Füzér 001.
Gadna 001.
Gadna 001.
Gadna 001.
Galvács 001.
Galvács 001.
Gömörszőlős 001.
Háromhuta 001.
Hejce 001.
Hernádbűd 001.
Hernádkak 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 02.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 05.
GYŐR-MOSON-SOPRON 05.
GYŐR-MOSON-SOPRON 02.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
GYŐR-MOSON-SOPRON 03.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 06.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.

Hernádpetri 001.
Irota 001.
Kánó 001.
Keresztéte 001.
Keresztéte 001.
Kiscsécs 001.
Kiscsécs 001.
Kiscsécs 001.
Kisrozvágy 001.
Komjáti 001.
Kupa 001.
Lak 001.
Lak 001.
Ládbesenyő 001.
Litka 001.
Litka 001.
Meszes 001.
Monaj 001.
Nagyhuta 001.
Nyésta 001.
Nyésta 001.
Nyomár 001.
Pamlény 001.
Pányok 001.
Perecse 001.
Pusztaradvány 001.
Rakaca 001.
Révleányvár 001.
Szakácsi 001.
Szakácsi 001.
Szakácsi 001.
Szászfa 001.
Szászfa 001.
Tiszacsermely 001.
Tiszatardos 001.
Tornabarakony 001.
Tornabarakony 001.
Tornakápolna 001.
Tornanádaska 001.
Tornanádaska 001.
Tornaszentandrás 001.
Tornaszentjakab 001.
Tornaszentjakab 001.
Varbóc 001.
Vilyvitány 001.
Viszló 001.
Zádorfalva 001.
Bakonypéterd 001.
Bodonhely 001.
Cakóháza 001.
Cakóháza 001.
Fenyőfő 001.
Mérges 001.
Mihályi 001.
Vadosfa 001.
Vadosfa 001.
Bojt 001.
Folyás 001.
Told 001.
Told 001.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
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HEVES 02.
HEVES 02.
HEVES 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
KOMÁROM-ESZTERGOM 03.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 01.
NÓGRÁD 01.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 02.
PEST 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 01.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 04.
SOMOGY 04.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 01.

Szajla 001.
Szúcs 001.
Tarnaszentmária 001.
Csépa 001.
Kuncsorba 001.
Martfű 001.
Tiszabő 001.
Tiszabő 001.
Aka 001.
Dejtár 001.
Dejtár 001.
Garáb 001.
Garáb 001.
Varsány 001.
Varsány 001.
Ipolytölgyes 001.
Bakháza 001.
Büssü 001.
Csurgónagymarton 001.
Ecseny 001.
Főnyed 001.
Főnyed 001.
Gadács 001.
Gadács 001.
Gadány 001.
Hajmás 001.
Hosszúvíz 001.
Istvándi 001.
Kaposkeresztúr 001.
Kastélyosdombó 001.
Kára 001.
Kára 001.
Kisberény 001.
Komlósd 001.
Lábod 001.
Miklósi 001.
Nemeskisfalud 001.
Nemeskisfalud 001.
Patca 001.
Pálmajor 001.
Pálmajor 001.
Pálmajor 001.
Porrogszentpál 001.
Porrogszentpál 001.
Potony 001.
Potony 001.
Ráksi 001.
Rinyakovácsi 001.
Rinyakovácsi 001.
Rinyaújlak 001.
Rinyaújnép 001.
Sérsekszőlős 001.
Somogyacsa 001.
Somogyaracs 001.
Somogyaracs 001.
Somogycsicsó 001.
Somogysimonyi 001.
Somogysimonyi 001.
Somogysimonyi 001.
Szilvásszentmárton 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

30/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
TOLNA 03.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
VAS 02.
VAS 01.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 01.
VAS 02.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 03.
VAS 02.
VAS 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.

Tótújfalu 001.
Újvárfalva 001.
Darnó 001.
Garbolc 001.
Gyügye 001.
Kishódos 001.
Kishódos 001.
Komlódtótfalu 001.
Komlódtótfalu 001.
Komlódtótfalu 001.
Magosliget 001.
Mátyus 001.
Nagyhódos 001.
Olcsvaapáti 001.
Szamossályi 001.
Tiszarád 001.
Tiszarád 001.
Újkenéz 001.
Zajta 001.
Felsőnyék 001.
Nagykónyi 001.
Varsád 001.
Várong 001.
Chernelházadamonya 001.
Dozmat 001.
Döröske 001.
Egyházashetye 001.
Egyházashetye 001.
Felsőszölnök 001.
Hegyháthodász 001.
Horvátlövő 001.
Iklanberény 001.
Iklanberény 001.
Kemeneskápolna 001.
Kemeneskápolna 001.
Kiszsidány 001.
Köcsk 001.
Lócs 001.
Nagymizdó 001.
Nagytilaj 001.
Nemeskeresztúr 001.
Nemesmedves 001.
Nemesmedves 001.
Orfalu 001.
Őrimagyarósd 001.
Pankasz 001.
Pinkamindszent 001.
Pusztacsó 001.
Sárfimizdó 001.
Szaknyér 001.
Szarvaskend 001.
Szarvaskend 001.
Szergény 001.
Velemér 001.
Bakonyság 001.
Békás 001.
Borszörcsök 001.
Dabrony 001.
Doba 001.
Gic 001.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA

31/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 02.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 04.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 01.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 03.
ZALA 02.

Hetyefő 001.
Hetyefő 001.
Iszkáz 001.
Iszkáz 001.
Kerta 001.
Kisberzseny 001.
Kispirit 001.
Kispirit 001.
Kispirit 001.
Kisszőlős 001.
Megyer 001.
Németbánya 001.
Nóráp 001.
Oroszi 001.
Óbudavár 001.
Óbudavár 001.
Öcs 001.
Örvényes 001.
Pápadereske 001.
Pápasalamon 001.
Porva 001.
Porva 001.
Porva 001.
Pula 001.
Pula 001.
Tagyon 001.
Vid 001.
Vid 001.
Vigántpetend 001.
Vilonya 001.
Zalameggyes 001.
Zalaszegvár 001.
Almásháza 001.
Alsószenterzsébet 001.
Baglad 001.
Baglad 001.
Bödeháza 001.
Bödeháza 001.
Bödeháza 001.
Börzönce 001.
Börzönce 001.
Csertalakos 001.
Csöde 001.
Dobronhegy 001.
Döbröce 001.
Dötk 001.
Felsőszenterzsébet 001.
Gáborjánháza 001.
Iborfia 001.
Iborfia 001.
Kallósd 001.
Kálócfa 001.
Kányavár 001.
Kerecseny 001.
Kerecseny 001.
Kerkafalva 001.
Kerkakutas 001.
Kiscsehi 001.
Kistolmács 001.
Kisvásárhely 001.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
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ZALA 02.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 01.
ZALA 01.
ZALA 03.
ZALA 02.
ZALA 02.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BARANYA 04.
BÉKÉS 04.
BÉKÉS 04.
BÉKÉS 04.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
CSONGRÁD 04.
FEJÉR 02.
FEJÉR 05.
HAJDÚ-BIHAR 05.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 05.
HEVES 02.
HEVES 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01.
NÓGRÁD 02.
NÓGRÁD 01.
SOMOGY 04.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 02.
SOMOGY 02.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
TOLNA 02.
TOLNA 02.
TOLNA 01.
TOLNA 02.
BARANYA 04.
BÁCS-KISKUN 04.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BÉKÉS 02.
FEJÉR 05.
NÓGRÁD 01.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.
SOMOGY 03.

Kisvásárhely 001.
Kozmadombja 001.
Kozmadombja 001.
Külsősárd 001.
Lasztonya 001.
Lendvadedes 001.
Lendvadedes 001.
Muraszemenye 002.
Tilaj 002.
Tilaj 002.
Boldogasszonyfa 002.
Boldogasszonyfa 002.
Kisszentmárton 002.
Sumony 002.
Pusztaottlaka 002.
Pusztaottlaka 002.
Végegyháza 002.
Abaújkér 002.
Királyhegyes 002.
Isztimér 002.
Sárszentágota 002.
Hortobágy 002.
Körösszegapáti 002.
Körösszegapáti 002.
Szerep 002.
Kál 002.
Szúcs 002.
Jászladány 002.
Kőtelek 002.
Tiszabő 002.
Tiszavárkony 002.
Etes 002.
Szuha 002.
Andocs 002.
Gamás 002.
Gamás 002.
Kaposfő 002.
Kőkút 002.
Pusztakovácsi 002.
Pusztakovácsi 002.
Pusztakovácsi 002.
Újvárfalva 002.
Bököny 002.
Nyírgelse 002.
Nyírmihálydi 002.
Piricse 002.
Dalmand 002.
Dalmand 002.
Medina 002.
Mórágy 002.
Boldogasszonyfa 003.
Bugac 003.
Kunfehértó 003.
Kunfehértó 003.
Csabacsűd 003.
Igar 003.
Kazár 003.
Balatonfenyves 003.
Somogyvár 003.
Somogyvár 003.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
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SOMOGY 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06.
TOLNA 02.
ZALA 02.
BÁCS-KISKUN 03.
BUDAPEST 04.
BÉKÉS 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
VESZPRÉM 03.
ZALA 01.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
HAJDÚ-BIHAR 03.
HAJDÚ-BIHAR 03.
HAJDÚ-BIHAR 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03.
VAS 02.
VAS 02.
VAS 02.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
VESZPRÉM 03.
BÁCS-KISKUN 05.
BÁCS-KISKUN 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06.
HEVES 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
ZALA 02.
BÉKÉS 02.
BÉKÉS 02.
BÉKÉS 02.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
HAJDÚ-BIHAR 06.
VAS 03.
VAS 03.
BARANYA 04.
HAJDÚ-BIHAR 06.
HAJDÚ-BIHAR 04.
HAJDÚ-BIHAR 04.
BÁCS-KISKUN 06.
BÉKÉS 04.
HAJDÚ-BIHAR 03.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04.
BÁCS-KISKUN 02.
ZALA 01.
CSONGRÁD 03.
SOMOGY 03.
VAS 03.
PEST 07.
CSONGRÁD 03.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04.
FEJÉR 05.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05.
CSONGRÁD 03.

Somogyvár 003.
Fábiánháza 003.
Kölesd 003.
Hahót 003.
Harta 004.
Budapest II. kerület 004.
Sarkadkeresztúr 004.
Tiszadob 004.
Tiszaeszlár 004.
Tiszaeszlár 004.
Csabrendek 004.
Zalalövő 005.
Onga 005.
Nyíracsád 005.
Nyírábrány 005.
Nyírábrány 005.
Kunmadaras 005.
Kunmadaras 005.
Sárvár 005.
Sárvár 005.
Sárvár 005.
Csabrendek 005.
Csabrendek 005.
Csabrendek 005.
Mélykút 006.
Mélykút 006.
Onga 006.
Gyöngyös 006.
Ibrány 006.
Tiszalök 006.
Tiszalök 006.
Tiszalök 006.
Zalaszentgrót 007.
Békésszentandrás 007.
Békésszentandrás 007.
Békésszentandrás 007.
Sárospatak 007.
Hajdúdorog 007.
Vasvár 007.
Vasvár 007.
Szentlőrinc 008.
Hajdúböszörmény 008.
Komádi 008.
Komádi 008.
Baja 009.
Tótkomlós 009.
Hajdúhadház 009.
Vásárosnamény 009.
Vásárosnamény 009.
Tiszakécske 010.
Lenti 011.
Szentes 011.
Marcali 012.
Szentgotthárd 013.
Gyömrő 014.
Csongrád 015.
Törökszentmiklós 015.
Sárbogárd 016.
Sárospatak 017.
Szentes 017.

LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
LEHET MÁS A POLITIKA
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HAJDÚ-BIHAR 06.
BÁCS-KISKUN 04.
VAS 02.
TOLNA 02.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BARANYA 03.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03.
CSONGRÁD 03.
BÉKÉS 04.
CSONGRÁD 03.
BÉKÉS 04.
CSONGRÁD 04.
BUDAPEST 11.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02.

Balmazújváros 017.
Kiskunfélegyháza 018.
Sárvár 018.
Dombóvár 021.
Mohács 022.
Mohács 022.
Mohács 022.
Ózd 029.
Szentes 031.
Orosháza 034.
Szentes 034.
Orosháza 037.
Hódmezővásárhely 042.
Budapest IV. kerület 053.
Nyíregyháza 076.
Miskolc 110.

LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
LEHET MÁS A POLITIKA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

Ezzel a lekérdezéssel ellenőrizhető:
select
VKER, SZAVKOR, PART
from
V_partlistak_2018
where
PART in (
'MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT',
'DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ',
'JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM',
'LEHET MÁS A POLITIKA')
and SZAVAZAT = 0

7. Átjelentkezők szavazatainak teljes eltűnése az NVI
rendszerében
Az egyik legszembetűnőbb anomália, hogy az átjelentkezők egyáltalán nincsenek
benne a részvételi adatokban, és a szavazataik nincsenek benne az NVI
rendszerében. 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.
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.
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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...
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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.
A példákat lehetne folytatni. Pl. Heréd 002., stb. 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. 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 másik zöld borítékokra? Semmi nem garantálta. Élvezhet közbizalmat egy
ilyen választási eljárás?

8. Papír alapú jegyzőkönyvi adatok elemzése
A szavazókörben KÉT jegyzőkönyv készül. X és Y. A jegyzőkönyvön 1. és 2. példányként
szerepelnek a megkülönböztetések. Az X megy a helyi választási irodába, Y megy az NVI-be.
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Y-t akár ki is cserélhették, amikor az NVI-nél adatcserére utaló jelek voltak. Az X példány
már nem megismerhető, mert csak április 11-ig volt megtekinthető a HELYI választási
irodákban. A bizottság tagjai azonban kaptak belőle, le is fényképezték sokan. Az Y-t (vagy
Y2-t) kiadta az NVI szkennelve a pártoknak. Mi ezt nyilvánosságra is hoztuk. De mi
garantálja, hogy Y(2) egyezik X-el? Semmi. Ezért az X-eket is be kell szerezni, nemcsak az
Y-okat, amik Y2-k is lehetnek. Az X az erősebb bizonyító erejű, mivel sokkal nehezebben
kompromittálható a szétszórtsága miatt, mint a központilag beszedett Y példány. Az X
példány elszórva ott van másolatként a bizottsági delegáltaknál. A pártok delegáltjainak
ezeket az X példányokat le kellett adniuk a pártjuknál. Ám ezeknek az X példányoknak a
kiadását megtagadták az ismert ellenzéki pártok a felkérésünkre. A Platón Pártot hülyének
nézve az Y példányra hivatkoztak, hogy minden jegyzőkönyvet kiadott az NVI, és nézzük
azokat. Ezeket az NVI DVD-ket mi is beszereztük, és fel is töltöttük a netre. Amit a DK meg
a Momentum (és mi is) feltöltöttek, az a színjáték része. Az az Y verzió. De nekünk az X
verzió is kellett, hogy megnézzük, hogy egyeznek-e az Y verzióval, hiszen egyezniük kell.
Kiderült, hogy van olyan, ahol NEM egyezik! Ez választási csalás bizonyítására okot adó
körülmény. Ezért heroikus kezdeményezés során egy Facebook kampányban megpróbáltunk
beszerezni minél több X típusú jegyzőkönyvi példányt. Ezek összevetése az NVI által közölt
Y példányokkal még folyamatban van. Ha tudsz ilyen X példányról a környezetedben, küldd
az info@platonpart.hu címre!
Tekintettel arra, hogy az NVI adatbázisába folyamatosan belemódosítottak a választás után
(többek között a polgárok által észlelt hibákat kijavítva) nem zárható ki teljes bizonyossággal,
hogy ezek a hibák rendszerszinten jelen vannak a Nemzeti Választási Rendszerben, csak
éppen a polgárok nem képesek mindet felderíteni. Ennek az lehet az okra, hogy a felderítésre
egyedül a szavazóköri jegyzőkönyvek azon példánya (X) alkalmas, amit a szavazókörben a
helyszínen a szavazatszámláló biztosok is megkaptak vagy lefényképezhettek.
Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy azokban a szavazókörökben, ahol csak a Fidesz
volt jelen, illetve azokban a szavazókörökben, ahol senki nem fényképezte vagy másoltatta le
a jegyzőkönyvek X példányát, a Fidesz nem manipulálta a névjegyzék adatait úgy, ahogy az
neki kedvezett volna.
Fentiek miatt a választás tisztaságába vetett közbizalom alapjaiban rendült meg. Nem
elegendő a kormányoldalon arra hivatkozni, hogy ezek a hibák nem érintették a választás
végeredményét, hiszen olyan tömeges számban jelentkeztek, ami már felösszegezve országos
szinten akár több mandátum sorsát is befolyásolhatja. A Fidesz kétharmada márpedig csak
egy-két mandátumon múlik, tehát éppen az a helyzet, hogy egy-két mandátumom múlik, hogy
a Fidesz teljhatalmat szerez-e az ország és az Alaptörvény felett, vagy nem. Emiatt a kis
jelentőségű helyi ügyek felderítése ls napvilágra kerülése is okot kell, hogy adjon arra, hogy a
választásokat tisztességes és átláthatóbb körülmények között megismételjék. Az MSZP
jelezte, hogy sok esetben a szavazóköri jegyzőkönyvek adatai nem egyeznek az NVI által
közzétett adatokkal. Már ez új választásért kiált. Nem lehet a fáradtságra fogni!
FONTOS: 2725 szavazókörben egyáltalán nem volt ellenzéki jelenlét. Ezekről a helyekről
esélyünk sincs beszerezni a jegyzőkönyvek azon példányát, ami nem az NVI-be ment, hanem
a helyi választási irodába. Mivel nem voltak ellenzéki delegáltak, a helyi Fideszes
delegáltaktól azonnal bekérhette a Fidesz ezeket az X példányokat, és husss, nincs bizonyíték.
Emiatt nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a 2725 szavazókör esetében, ahol csak a
Fidesz volt jelen, a jegyzőkönyvek esetében nem történt egy olyan irányú újraelkészítés, ami
lehetővé tette a kétharmadot. Aki azt állítja, hogy ez a lehetőség teljes bizonyossággal
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kizárható, abból hiányzik a kreativitás. A választás tisztaságába vetett közbizalom
megrendítésére már önmagában ez a körülmény okot ad álláspontunk szerint.
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Gyanúsnak találjuk, hogy a helyi
választási irodák szerint felsőbb
utasítást kaptak, hogy nem
engedhetik meg az érdeklődő
polgároknak, hogy a szavazóköri
jegyzőkönyvek azon példányát,
ami nem az NVI-hez került,
hanem a helyi választási irodába,
lemásolják. Vajon miért rendelte
el a minisztérium, hogy a
jegyzőkönyvek azon példánya,
amikhez az NVI-nek nem volt
közvetlen hozzáférése, ne
kerülhessen nyilvánosságra?

Eset 1
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Eset 2
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Eset 3

Eset 4

Eset 5
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Eset 6

Eset 7
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Eset 8
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9. Érvénytelen szavazatokra irányuló szisztematikus kísérletek
Rengeteg visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a választáson az érvénytelen
szavazatok ls az urnában előidézett számosságbeli anomáliák szisztematikusan kerültek
alkalmazásra több szavazókörben. Az eltérésekkel járó szavazatlevonás a Fideszt alig, az
ellenzéket azonban többszörösen sújtotta.
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Pl. Budapest I. kerület 003. számú szavazókör (-1 a Fidesznek, -7 az ellenzéknek).

A marcali központú Somogy megye 3. számú választókerületének 7. számú
szavazókörében 727 szavazatból 241 egyéni jelölte érkező szavazatot, azaz a voksok
több, mint 33 százalékát érvénytelenítették. Rossz pecsét miatt. Jobbikos győzött
volna. Vajon milyen választási eljárás az, ahol egy rossz pecsét dönti el az emberek
sorsát a következő négy évre?
https://index.hu/belfold/2018/04/13/rossz_pecset_miatt_lett_ervenytelen_241_szava
zat_marcaliban_egyebkent_a_jobbikos_jelolt_nyert_volna/
Egyre többen írnak furcsán érvénytelen szavazatokról:

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/eppen_az_ellenzeki_jeloltekre_le
adott_szavazatok_lettek_ervenytelenek/
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Nehezen képzeljük el, hogy például egy vállalat könyvelési osztályán ilyen
tévedéseket vétsen valaki. Ennek ellenére a hibázást az NVI a határozatával
jóváhagyta, mondván, hogy a szavazatszámláló bizottság tévedett. Aham. Tehát ha
hülyékre bízom egy választás lebonyolítását, akkor meg tudom nyerni a választást,
mert véletlenül pont olyan hibákat fognak véteni, ami a kormánypártokat csak aligalig érinti, az ellenzéket pedig sokszorosan sújtja. Mi ezen a vérlázító eljáráson
robbanáspontig fel vagyunk háborodva. Te?
Elfogadhatatlan az az érv, hogy ezek a hibák egy-egy választókerületben nem
lényegesek. Hatásuk ugyanis országosan már akkora felösszegezve, hogy az a
pártlistákon már komoly eltéréseket okozhat. Ezért elfogadhatatlan az a magyarázat,
hogy mindenütt csak kisebb szabálytalanságok voltak, hiszen országos szinten egy
ordenáré nagy szabálytalanságcirkusznak tűnik a választás.

Ilyen emberekre kutyát sem bízna az ember. Rájuk bízzuk hát a demokráciát?
http://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/11/faradtsag_szavazatszamlalo_hiba
_ellenzeki_szavazat/
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10. Nemzetiségiek kétszeres szavazásai

11. Adat inkonzisztenciák, üres szavazólapok
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Időközben ezt a hibát javították a bejelentő szerint. Ez azonban felvet egy súlyos
kérdést: hogyan lehetséges egy zártláncú informatikai rendszerben itt is ott is
manuális javításokat eszközölni? Vajon alkalmas egy ilyen rendszer választási eljárás
lebonyolítására? Álláspontunk szerint egyáltalán nem alkalmas.
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A fenti esethez fűzött saját véleményünk: ha a szavazatszámlálás előtt még öt üres
szavazólap volt, a végére viszont csak egy maradt, akkor a legvalószínűbb
forgatókönyv a véleményünk szerint, hogy a szavazatszámláló bizottság valamelyik
tagja időközben kitölthette az üres szavazólapokat. Amennyiben ez az eset nem
egyedi, akkor itt súlyos problémával állunk szemben. A találgatásokba nem mennénk
bele (pl. eltűnő tintás toll adása a szavazóknak, majd a szavazatszámláló
hüvelykujjára húzott észrevétlen kék X-pecsét, stb.), de belátható, hogy ha ügyesen
végezték az ilyen jellegű szavazólap-újrahasznosítást a szavazatszámláló biztosok,
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akkor 10.200 szavazókörből több tízezer hamis szavazat is előállhatott potenciálisan.
A szükséges feljelentést az ügyben megtesszük.

12. Jelentős késlekedés a telefonos bediktálás során

13. Az urnák védelmének hiánya

Konkrét esetben kiderült, hogy az urnán lévő plomba egyszerűen felnyitható volt. Ha ez több
urnára is igaz, akkor urnák sokaságában cserélhették ki a szavazólapokat időközben, miután
az ellenzéki felügyelet megszűnt.
------- Forwarded Message -------Subject:Re: szavazatok
Date:Fri, 13 Apr 2018 11:42:53 +0200
From:*******************@gmail.com>
To:Platón Párt <info@platonpart.hu>
Sajnos nem tudom visszakérni a jegyzőkönyveket.
3 észrevételem volt, ami korábbi választások alkalmával nem.
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1., 10:48 perckor sms-t kaptam a Jobbiktól, hogy összeomlott a rendszer, kérnek
részvételi adatokat. Ez köztudott.
2., 19 órakor az urnák nyitásakor vettem észre, hogy a plombák (kötegelő szalag
elvű... csatolok egy internetről lementett fotót) akadály nélkül széthúzhatóak,
vagyis bármikor nap közben ki lehetett volna venni belőle a szavazatokat.
Régebben papírból készült urnákat használtunk, amit szalaggal kellett
összefűzni, a szalagokat a dobozhoz ragasztani, a ragasztópapírt mindenkinek
aláírni. Most semmit sem kellett aláírni.
Megjegyzem, hogy a mi körzetünkben nem fordult elő semmiféle manipuláció,
végig nagyon figyeltem.
3., 20.37 perckor a jegyzőkönyv vezető a ceruzával kitöltött jegyzőkönyvek
adatait telefonon bediktálta valakinek, aki azt válaszolta neki, hogy még ne
töltse ki a végleges jegyzőkönyveket tintával, majd csak ha visszaszóltak. Ez kb
40 perc múlva történt meg.
(Zárójelben jegyzem csak meg, hogy oly nagy volt a bizalom irányomban, hogy
senki nem kérdőjelezte meg, hogy az általam összeszámolt adatok helyesek e,
pontosan diktálom e be a jegyzőkönyv vezetőnek.)
Ezek az észrevételek nem egyediek, valószínűleg mindenütt így történt, így ha
bíróságon tanuskodni kellene valamiről, örülnék, ha másvalaki tenné ezt meg.
Köszönöm az áldozatos munkájukat, sok sikert kívánok!
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Jól nézzük meg ezt a képet! A 2018-as választás szimbóluma ez. Az igazi
Németh Szilárd féle országvédelem. A megtestesült biztonság.
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Az urnák vonalkódjai több esetben nem voltak sorfolytonosak, és kimaradt több
vonalkód több szavazókörben is.
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Az eseteket még lehetne sorolni, mert nagyon sok szavazókörben ez történt. Hol
lehetnek a hiányzó sorszámú vonalkódok? Megfigyelésünk szerint mindig két
sorszám hiányzott, ahol fennállt ez az eset.

14. Az NVI rendszerébe történő utólagos manuális
beavatkozások
Megállapítható, hogy az NVR nem zárt informatikai rendszer. A rendszerben még a 100%-os
feldolgozottsági szint bejelentése után is történt jelentős változtatások:
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Csak kevesen látják és kevesen értik meg, hogy az NVI adatbázisába történő utólagos
manuális beavatkozások önmagukban hiteltelenné teszik a választást. Egy informatikai
rendszer ugyanis csak akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a CIA-triád nevű elv teljesül rá:
titkosság, integritás, elérhetőség. A választás során ennek a biztonságtechnikai háromszögnek
mindhárom pillére megsérült. Azzal, hogy manuálisan be tudnak avatkozni kívülről az
adatokba, ÓRIÁSI jelentősége van. Véleményünk szerint az történt, hogy az ellenzék (MSZPP) segítségével a Fidesz begyűjtötte az ismert hibákat (pl. ujraszamolas.hu), és a naiv emberek
által itt bejelentett ellentmondásokat gyorsan javították az NVI adatbázisában, hogy egy
jogorvoslati eljárás során ne lehessen rájuk hivatkozni. Ennek az a káros mellékhatása, hogy a
nem észlelt hibák viszonyt a rendszerben fognak maradni.
Tűrhetetlen, hogy egy választási rendszerbe utólag, hibajavítás címszóval bele tudnak
módosítani. Ez felér egy beismerő vallomással. Bármit meg tudtak módosítani az
adatbázisban, amit csak akartak. Bűncselekmény történhetett.
Amennyiben az NVI választási rendszere nem tudja ellátni a funkcióját, akkor nem
használható arra, hogy a választási eljárást kiszolgálja. Volt rá több év, hogy teszteljék, stb.
Ha a szavazás után bármit lehet benne manuálisan is módosítani, akkor megbízhatatlan az
egész rendszer. Ha ugyanis a nép nem veszi észre bizonyos esetekben a csalást, akkor a
rendszerben úgy hagyhatják. Ha pedig a nép észreveszi a csalást, és jelenti az MSZP-P-nek,
akkor az ottani beépített ember leadja a drótot a Fidesznek, és már kis is húzták az ellenség
méregfogát. Kijátszottuk az adu ászt egy tök alsóra.
Javasoljuk követelni mindenki által, hogy az NVI rendszerének funkcionális alkalmatlanságát
kimondassuk a bírósággal.
A html fájlok generálásának inkonzisztenciái
Az NVI webes portálján a html fájlok nem egy generátor interfészből származnak. Bizonyos
fájlok más HTML struktúrával rendelkeznek, mint a többi. Ez arra utal, hogy az egye HTML
fájlokat más-más módon, talán más programmal vagy más interfészből generálhatták ki:
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Napról-napra kellett a Parser szoftverünket frissíteni, mert alatta az NVI rendszert közben
folyamatosan fejlesztették és módosították, így a pár nappal korábbi fájlok struktúrája
megváltozott.

Nyilvánvaló módon ezek az eltérések a weben is láthatóak:
Egyik típusú HTML fájl:
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Másik típusú HTML fájl:

Közvetlen adatbázis módosítások
2018.04.10. és 2018.04.15. között az alábbi pártlistás módosításokat hajtotta végre valaki az
NVI adatbázisában. Ezek a polgárok által jelzett hibák voltak, amik az X típusú szavazóköri
jegyzőkönyvekkel történő összevetésből derültek ki. Nem zárható ki teljes bizonyossággal,
hogy nem maradt több olyan eset az adatbázisban, ami hasonlóan az ellenzéknek kedvezőtlen,
és a Fidesznek kedvez.
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select
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.PART,
mirror0410.SZAVAZAT,
mirror0415.SZAVAZAT
from
partlistak_2018 mirror0410
join partlistak_0415 mirror0415 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART
where mirror0410.SZAVAZAT <> mirror0415.SZAVAZAT
Egyéni jelöltek esetében:

select
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.PART,
mirror0410.JELOLT,
mirror0410.SZAVAZAT,
mirror0415.SZAVAZAT
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from
jeloltek_2018 mirror0410
join jeloltek_0415 mirror0415 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART and
mirror0410.JELOLT = mirror0415.JELOLT
where mirror0410.SZAVAZAT <> mirror0415.SZAVAZAT

Ezek az utólagos módosítások nyilvánvalóvá teszik, hogy hátulról a szavazás után vagy
közben azt módosítottak a rendszerben, amit csak akartak. Figyelembe véve, hogy 2725
szavazókörben nem volt jelen ellenzéki párt, ez felettébb problémás egy választási rendszer
esetében, ahol tudjuk, hogy majdnem minden közjogi méltóság már a Fidesz zsebében van.
A 2018.04.10 versus 2018.04.15. adattükrözések elemzésével az is megállapítható, hogy az
átjelentkezők szavazatai nincsenek benne továbbra sem az adatbázisban, azaz a hivatalos
eredmények nem vették figyelembe az átjelentkezők szavazatait, ami több, mint 186.000
szavazat.
A levélben leadott szavazatok esetében nem ismerjük, hogy milyen eljárási garanciák voltak a
szavazatszámlálásra vonatkozóan. Mi gátolta meg, hogy úgy manipulálják a szavazólapok
vagy a szavazatszámlálás kimenetelét, ahogy akarták? A Fidesz külföldi támogatottságának
túlsúlya ismert, de ekkora különbség az nagyon nagynak tűnik. A második párt (LMP) és a
Fidesz szavazatainak arány 0,9%, ami belföldön a Jobbik esetében 43% (ahol volt ellenzék),
és 36% (ahol csak a Fidesz volt jelen).
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15. Az NVI rendszer leállásának potenciális okai

Így:

És már jötTEK is az NVI-be...
Azzal, hogy a választái informatikai rendszer leállt, majd újra elérhetővé válása után
szignifikáns szavazatcsökkenést mutatott, miközben a TEK megszállta az NVI
épületét, már önmagában megalapozza a választás tisztességtelenségének gyanúját.
Elvesztette ugyanis a nyilvánosság a folyamatos, percről perce történő monitorozás
lehetőségét, amivel a nemzet közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjoga
sértült. A CIA triád minden elemének megsértése pedig ilyen esetekben büntetőjogi
következményekkel kell, hogy járjon, ha ennek ténye bebizonyosodik.
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Álláspontunk szerint elfogadhatatlan magyarázat az NVI épületének készenléti
rendőrséggel való körbevétele arra hivatkozva, hogy a webszerver túlterhetség miatt
leállt. A webszerverek nyilvánvalóan nem az NVI épületében voltak, így az oda
történő hatósági kiszállás más célt szolgálhatott. A mi feltételezésünk a következő:
Az informatikai leállás ideéig az NVI zárt rendszerében minden bizonnyal a valós
adatok voltak megtalálhatóak. Az NVI munkatársai a szavazás napján már reggeltől
láthatták a napközbeni pártlistás és egyéni szavazati adatokat, ám azokat nem
oszthatták meg senkivel, amíg nem zárult a szavazás, hiszen az információk ilyen
megosztása a kampánycsend megsértése lett volna.
Az NVI magyarázata az informatikai leállásra szakmai nonszensz. Állításuk szerint
csak a webszerver állt le. Az NVI valasztas.hu oldalán a weben található HTML fájlok
elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a webes réteg és az adatbázis réteg
hermetikusan izolált volt. A valasztas.hu portál nem egy dinamikus weboldal. Azaz
nem közvetlen adatbázis kapcsolattal rendelkezik. Hanem egy offline, az adatbázisból
kigenerált statikus állomány. Ez azért van így, hogy ha rosszindulatú hackerek
megpróbálják feltörni a weboldalt, akkor az adatbázis réteghez ne férjenek hozzá.
Emiatt az adatbázis réteget képviselő adatbázis szerver, ahová a szavazóköri adatok
befolytak, egy teljesen más hálózaton volt, izolálva a webszervertől.
A részvételi adatok drasztikus visszaesése mögött az állhat, hogy lecserélték az NVI
adatbázis rétegét, és az azt kiszolgáló interfészt, és az átjelentkezők adatait egy az
egyben kicsatornázták belőle. Soha korábban nem volt tapasztalható egyik
választáson sem, hogy a részvételi adatok ennyire visszaestek volna. A hibázásra
fogott magyarázat azért szakmai nonszensz, mert a természetes hibázások nem
szisztematikusan egy oldalra történnek (lefelé), hanem lefelé is és felfelé is, így azok
kiátlagolják egymást.
A bőkkenő ott lehetett, hogy az NVI munkatársait el kellett hallgattatni, hiszen ők
láthatták a napközbeni részadatokat, amit mások nem. Ha nem állítja le őket a
Fidesz, akkor az NVI munkatársak elkezdhettek volna problémázni. Véleményünk
szerint a készenléti rendőrségi megszállás azért történt, mert egy kormánydelegált
besétált a Nemzeti Választási Iroda épületébe, és nemzetbiztonsági, TEK meg
mindenféle igazolványok felmutatásával az őröket szalutálásra parancsolva besétált a
Nemzeti Választási Bizottság termébe. Ott előadta, hogy SOROS, államtitok,
nemzetbiztonsági kockázat, és az NVI tagjai máris meg voltak regulázva. Ha ugyanis
bármit kikotyognak, akkor államtitok megsértése miatt mennek a börtönbe.
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Álláspontunk szerint az NVI informatikai rendszere körüli bizonytalanság már akkor is
nyomós okot kell, hogy adjon egy új választás megtartására, ha valójában semmi
sem történt. A bizonytalanság és az emberek kételyek között tartása azonban
megtörtént, és ez egy tisztességes demokráciában nem járhat következmények
nélkül. Szeretnénk megértetni veled, hogy a történtek józan ember számára
tűrhetetlenek.

16. Abszurd propaganda kísérletek a kedélyek hűtésére

...miközben az NVI-től származó hivatalos adatokból tudjuk, hogy kb. 2700
szavazókörben kizárólag a Fidesz volt jelen.

17. Mások jelezték
Jelige: Az alábbi jelentéseket küldő Facebook felhasználók mind utolérhetőek és
tanúként idézhetőek egy büntetőperben. Természetesen mi csak egy legitim
hatalommal működnénk közre egy ilyen kérdésben.
Összefoglaló arról, amit a gondolkozó ember nem zárhat ki teljes bizonyossággal.
http://valasztasutan.blogspot.ch/2018/04/valasztasi-csalas-131-pontbanegy.html?m=1
Informatikus véleménye:
https://olkt.hu/egy-informatikus-telefonalt-a-klubradioba-hogy-valasztasi-csalastortenik-hangfelvetel/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclyp.it%2Fsrtiq1qm&h=ATNQEnmjDKj0QbAhCdDwMJ0bxBKJCON4DUvYOAND_F4xGYAljnOA8LQ_GmbhHBWbm8p
QVyif5TG_c4hx3DSCYaMuTKw5vxfT1aLfOlniJSa4lps2hQ
https://olkt.hu/egy-informatikus-telefonalt-a-klubradioba-hogy-valasztasi-csalas-tortenikhangfelvetel/
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https://clyp.it/srtiq1qm
https://www.youtube.com/watch?v=OzkF0YpzaHA
https://www.youtube.com/watch?v=Y5qEURpu3Pw&feature=youtu.be
Kevésbé tájékozottak Fideszre való szavazásának nyílt buzdítása
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1677240889024016&id=10000214362
9709
Zoltán Halla
Magyarországon Választás volt?
Vagy valami más. Egy Tolna megyei kis faluban voltam bizottsági tag a választás alatt.
Vidám hangulat jó fej emberek. Egy jó ideig rendben is ment minden. Fantasztikus
mennyiségben jöttek a szavazni vágyó emberek, minden megy rendben. És olyan történ amire
hirtelen felkaptam a fejem. Kénytelen voltam közbeszólni. Jött egy vidám társaság, akiken
lehetett érezni hogy nem nagyon szomjasak de elég harsányak. Ezzel még semmi baj nem is
lett volna, ha a mögöttük levő ember nyáját terelő mozdulattal nem tereli őket beljebb és
irányítja őket hogy mennyetek és szavazzatok a fideszre. BENN A SZAVAZÓ TERMBEN.
Mondtam neki azt azonnal hagyja abba. És menjen ki. A társaságnak mondtam menjetek
szavazni akire akartok. Mire a válasz . Idézem : de nekünk azt mondták hogy a fideszre kell.
Csak lestem. Így megy ? Ez a tiszta korrekt választás?
Idéző jelbe tett irányító személy még többször is ment és saját autójával hordta oda őket csak
már kinn az utcán igazította őket el hogy mit kell benn csinálni és kire kell szavazni. Jó idő
révén nyitva volt az ablak én pont néztem ki rajta úgy elég jól hallottam mivel ők se voltak túl
halkak. Nagyon zavart hogy tehetetlen vagyok ilyenkor. Ugyan ez az ember még több
fordulót is tett, amit az ablakon keresztül lehetett látni és hallani. A többiek észre se vették
hogy mit figyelek. Csak az első incidens után kérdezték hogy mi volt mért küldtem ki az
illetőt. Elmondtam majd egy pillanatra döbbent csönd még a fideszes delegált részéről is.
Sajnos a választás alatt többször is találkoztam olyan írni olvasni nem tudó emberrel . akivel
be kellett menni segíteni aki azért szavazott a kormány pártra mert azt mondták neki hogy arra
kell. Több beszélgetésnek fül tanúja voltam akaratlanul is hogy azért hozták föl őket hogy
szavazzanak a fideszre. Kijövet az egyik ilyen embertől aki nem rejtette véka alá hogy mre
ixelt megkérdeztem tudja e mire voksolt. A válasz döbbenetes volt. Nem , de azt mondták
neki hogy azt kell tenni. Erre már köpni nyelni nem tudtam. Kicsit undorodva az egésztől
feltettem magamnak a kérdést: Ez a tiszta politikailag korrekt választás? Ha egyedül vagyok
biztos köpök egy nagyot. Ilyen embereket , akik azt sem tudják miről van szó , írni olvasni
nem tudnak, és még ittasak is (gondolom némelyiknél ez volt a fizető ill vesztegető eszköz)
beterelt szavazóbirka nyájként döntsenek a sorsomról. Igen sajnos sikerült nekik. Nagyon nem
kevés százalékkal járultak a fidesz "sikeréhez". Nagyon gusztustalannak tartom az ilyen
megoldást. Valószínű hogy nyert volna a fidesz csalás nélkül is de akkor legalább tudtam
volna nekik gratulálni. Figyeltem és néztem , és figyeltem !!!
Tudatosan szűrtem ki azokat az egyéneket akiket bármily módon írányított szavazat leadásra
küldtek be . Ott ahol én voltam a fideszre szavazók kb. 35 százalékát tehették ki. A végső
számok ismerete után nem is hangoztattam hanem magamban elraktároztam , de most
kikivánkozott. Mindezek után már simán elhittem ami szomszédos faluban történt hogy
kisbusszal hordták be a pusztákon élő embereket és ők is terelt nyájként viselkedtek a gazda
szavára. Bár ezt a részét csak olvastam de a tapasztaltak alapján nem volt kétségem az felől
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hogy igaz. Valójában nem ezekre az egyszerűbb világképpel rendelkező emberekre haragszok
, hanem azokra a gusztustalan undorító férgekre akik ezt irányították és kihasználták őket. A
java részét ismerem és tudom hogy maguktól nem jöttek volna el szavazni. Lehet hogy nem
lett volna ilyen magas a részvételi arány , de jobban visszaadta volna a valóságot. Sajnálom
azokat az embereket akik a szívük jogán választották ezt az érdekes társaságot. De mégis őket
el tudom fogadni hogy kire szavaztak és tiszteletben is tartom ezt. Nekik ez jó , ám legyen.
Nem is szólom meg őket. De ez a beterelt nem túl bonyolult emberek , nem veszik sajnos
észre hogy őket kihasználták. És mint eddíg ezután is szarnak a fejükre magasból. Néha
irigylem őket semmi ilyen nem zavarja őket , és élik napról napra egyszerű kis életüket. A
végeredmény ismeretében is nyert volna a fidesz , de nem ennyire. Higgyétek el , nem érték
volna el az 50 százalékot sem. De azt legalább becsülettel tették volna. Nem az bosszant hogy
nyert a fidesz (legfeljebb nem örülök) hanem az ahogyan tette. Tényleg volt nekik egy két jó
dolguk amit el kell ismerni( lehetett volna olcsóbban is). De ezekket teljesen beárnyékolják a
többi dolgaik ( korrupció ,lopás , vesztegetés stb.) Hogy valakik stadionokat építenek horror
pénzekért és néha lábbal labdát gurítanak , AZ NEM EGYENLŐ A SPORTSZERŰSÉGGEL.
Hogyha ez e tisztességes , csalás nélküli szavazás , akkor én valószínű hogy fogalom
zavarban élek , és újra kell értelmeznem a szavak jelentését. Köszönöm a ha elolvassátok.
Lehet hogy kapok hideget meleget ez miatt, de sajnos az a VALÓSÁG. És félek hogy ezeket
a plusz kiadásokat ami erre elment , a népesség az a rétege fogja megszenvedni akik termelő
munkával eltartják ezt az országot a minimál bér környékén. . Mégegyszer köszönöm a valaki
végigolvassa.
április 10., 0:40 · Nyilvános

Az ellenzék is benne van?
A Platón Párt felkérte a nagyobb ellenzéki pártokat, hogy hozzák nyilvánosságra a
szavazóköri jegyzőkönyvek X verzióit (tehát amiket a szavazóbiztosok kaptak, nem
pedig azt, ami az NVI-hez került). Mind elzárkózott a kérésünk elől, és csak az NVIs
jegyzőkönyveket voltak hajlandóak publikálni.
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Eltűnő eredeti jegyzőkönyvek:

Álláspontunk szerint nem zárható ki az sem, hogy az eredmények kései bejelentéséig
terjedő időben az ellenzéki pártok (pl. az MSZP az ujraszamolas.hu hibabejelentő
oldalával) azért keltették a hibakeresés látszatát, hogy ezzel a polgárokat arra
sarkallják, hogy az általuk észlelt hibákat jelezzék nekik. Ezt követően informális
csatornákon keresztül az észlelt hibákat az NVI (Fidesz) megkaphatta, és javíthatta
ezeket az ismert hibákat. Így ezek többé már nem képezhetik jogorvoslat alapját. A
nem észlelt hibák pedig benne maradnak az NVI rendszerében. Elgondolkodtató az
ellenzéki pártok szerepe ebben a politikai cirkuszban. Nem az volt az érdeke az egész
politikai elitnek (beleértve a Fideszt és az ellenzéket is), hogy közösen 2/3 alá
tereljék a magyarokat, hogy innentől kezdve bármit meg tudjanak tenni, és el tudják
taposni a jogállamért küzdő szervezetek csíráját is?
Nem lehet, hogy az NVI által kiadott Y jegyzőkönyvek, amiknek a tanulmányozására
az ellenzéki pártok is biztattak, csak egy red herring? Elterelés? Hogy addig se tudj
okos elemzéseket végezni, hanem olyanon csámcsogj, amiről tudják, hogy nincs
benne hiba?
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Az MSZP több szempontból is

gyanús...
Szavazatok eltűnése
https://olkt.hu/rendkivuli-hir-tenyfeltaras-tobb-mint-700-szavazokorben-tablazat/
Csökkenő részvételi adatok, holott Kaposvár példáján láttuk, hogy a részvétel a
záráshoz közeledve megugrott.
https://444.hu/2018/04/09/hova-tunt-27108-valaszto
Események potenciális lezajlására irányuló kísérlet:
https://www.facebook.com/aneninen.shadowdance/posts/1772159966140393

András Kéri
április 9., 20:12 ·
OSZTANDÓ POSZT! – Visszatérve az (1) pontra, megkísérlem rekonstruálni az
eseményeket. (Vagy az idővonalamról oszthatod, vagy ha csoportban találtad, copy/paste.)
Nem mondom, hogy minden esemény bizonyosan így történt, viszont ez látszik a
legesélyesebb forgatókönyvnek.
Három szinten zajlott a választási csalás.
Az ELSŐ SZINT, ami papíron nem számít csalásnak, maga a kampány folyamata. Ennek
látványos részei voltak pl. a média részrehajlása, a plakátrongálások, a kormány kizárólag
ellenségkeresésre épülő retorikája. Külön figyelmet érdemel a határon túli magyarok
szavazásának "megkönnyítése", míg a kivándoroltakénak a megnezehítése. Ezeket igazolja az
EBESZ jelentése is.
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A kevésbé látványos részei voltak a postaládákba kézbesített névtelen lejárató szórólapok, a
call-center jellegű telefonhívások.
Szintén az első szinthez tartozik még valami: a pártok megegyezésre való viszonylagos
képtelensége. Pár név és történet már igazolni látszik azt, hogy a fidesznek mindenütt voltak
"beépített emberei" (lásd pl. a Schiffer-ügy.) Ezt teljes mélységében azonban a pártok tudják
(és nekik is kell) felderíteni.
________
A MÁSODIK SZINTet képezik a várható választási csalások. Több körzetből is kaptunk
híreket, hogy kategorikusan közölték, TILOS leragasztani a borítékokat! Kép-, és interjú és
készült arról, hogy buszoztatták a szavazókat a környező országokból. Szintén dokumentáltak
szavazatvásárlási kísérleteket.
Szintén ide tartoznak azok a trükkök, amelyek közé tartozik, hogy egyes szavazókörzeteket
később nyitottak meg, másokat előbb zártak be.
Ezen a ponton meg kell állnunk egy pillanatra.
Az ELSŐ fázis legfontosabb feladata volt, hogy az ellenzék ne kapjon hangot, ne legyen
hiteles – és hogy az érdeklődés minél alacsonyabb legyen a szavazás iránt.
A MÁSODIK legfontosabb feladata volt biztosítani a győzelmet abban az esetben, ha az első
fázis működik.
A nép azonban ennek ellenére nagy szavazósági hajlandóságot mutatott, és a pártok
együttműködésének hiányát kompenzálta a taktikai szavazás intézményével.
________
A HARMADIK SZINT volt az a tartalék terv, amelyet tapasztaltunk.
Rövid idő alatt kiderült, a részvételi arány rekordot dönt. 11:00-kor minden jel arra utalt, hogy
az 70% felett fog tetőzni. Minden előzetes becslés azt sugallta, ilyen részvétel mellett a fidesz
akár az abszolút többséget is elveszítheti.
Valószínűleg ekkorra tehető az NVI oldalának lehalása. (Egyes források ezt korábbra teszik.)
Ez alapozta meg a későbbi eseményeket.
15:00-ig az események a normális mederben folynak. Aki járt az utcán, nézett videókat,
olvasta az internetet, tapasztalhatta: az emberek egymást buzdítják a szavazásra, lelkesedés,
remény, később (a részvételi arány miatt) eufória uralkodott. Röviden: kormányváltó hangulat
volt!
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15:00-re tehető két esemény. Egyrészt, készenléti rendőrök indulnak el Budapest felé.
(Többen megkérdezik, miért, ám a legjobb válasznak az tűnik, félnek a bukástól.) Másrészt, a
fidesz válságstábot hív össze. (Ekkor azt hiszi mindenki, most kezdődik a buszoztatás, a
láncszavazás, stb.)
A valóságban feltehetőleg ekkor döntenek a harmadik szint életbe léptetéséről.
(Közben Orbán Viktor a hírek szerint kórházba kerül. Hogy ebből mi igaz, nem volt még
időm utána nézni.)
Az első meglepetésre kevesen figyelnek. 17:00-re lelassul a szavazás üteme. A korábbi
rekordot már "csak" magas részvétel váltja fel. Többen is posztolják, emberek, menjetek
szavazni!
Az utolsó, 18:30-as adat még kisebb növekményt mutat. Ekkor tűnik először lehetségesnek,
hogy nem lesz 70% a részvétel.
Innentől jön az igazi trükk.
Eljön a 19:00, és mindenki az átjelentkezők szavazóhelyeire figyel. Ott több órás sorok
alakulnak ki, s az általános kérdéssé az lép elő: miért nem lehetett ezt megszervezni!
A valóságban ez már a harmadik szint "vörös heringje" (figyelemelterelése) volt.
Elhangzik, amíg nem zárul le a szavazás, nem szabad részeredményeket mondani.
EZZEL SZEMBEN: ma 19:37-kor hangzott el a Hír TV-n: NINCS olyan törvény, hogy nem
lehet nyilvánosságra hozni este 7 után a részeredményeket, ha még valahol tart a szavazás!!!
Történik e ponton még valami nagyon fontos. (Ebből azonosítottam, hogy mikor csaltak.)
Nyilatkoznak a pártok vezetői, illetve a szóvivők. Az ellenzékiek BIZAKODÓAK, a kormány
ÓVATOS.
A két legfontosabb szereplő egyike Gyurcsány, aki (a kígyók kígyóznak mellett) két fontos
dolgot közöl. (1) Ez a kormány megérdemelte a bukást, (2) birtokában vannak a delegáltjaik
becslései, ám egyelőre etikátlan lenne felfedni őket.
A másik a fidesz szóvivője. Ő azt mondja: az abszolút többség megvan, onnantól minden
egyes mandátum ajándék!
Figyelem! Ha a delegáltak becslései kétharmad közeli eredményt mutattak volna, NEM ezek a
nyilatkozatok születnek!!!
Ezalatt mindenki a még nyitva tartó szavazóhelyekre figyel. (Megjegyezném, rengeteg a
fiatal, nemcsak itt, hanem az egész választáson. Minden kutatás alapján a fidesz messze nem a
legnépszerűbb párt a fiatalok között!)
Nagyjából 10:00 után jön két érdekesség. Az egyik, hogy Kész nem nyert (! senki sem érti, ez
hogy lehet), a másik, hogy a fideszesek hirtelen magabiztossá válnak.
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Az első, közel végleges eredmény kb. 22:30-kor kerül ki. Ez pedig kétharmados fidesztöbbséget mutat! Érdemes visszanézni, mennyire másképp nyilatkoztak az este korábbi
részében a pártok, mint most!!!
Felhívnám a figyelmet még valamire. Felvetődik a kérdés, miért nem kiáltottak a pártok
azonnal csalást és miért nem kezdett el azonnal lázongani a nép. Nos, az eredmény mindenkit
lesokkolt, és senki sem tudott vele mit kezdeni. (Hogy a fidesz felkészült a zavargásokra, azt
igazolják a Budapestre vezényelt készenlétisek.)
Az általános letargiához emlékezni kell arra, hogy még a legpesszimistább becslés is
maximum (!) 58%-os fidesz-többséggel számolt. (Az optimisták 50% alatti eredményekkel.)
Ami történt, arra senki sem számított. (Nem mellesleg, egy felelősségteljes politikus nem
kiálthat minden bizonyíték nélkül csalást. Egy hozzám hasonló kivülálló viszont igen.)
Nagyjából egy percen belül posztoltam, hogy az eredmény nem lehetséges. Az ezt követő
húsz percben érkeznek meg az első, csalásra utaló jelek.
A legfontosabbak közé tartoznak azok a fájlok, amelyek megmutatják: 18:30-kor magasabb
volt a részvétel, mint 19:00-kor! (A teljes adatcsomagból még más érdekes dolgok is
kiderülnek. Elterjedt az a kép is, ahol az összes szavazók száma változott meg...)
A másik a vitatott hitelességű chat-üzenet, amely szerint az NVI rendszere működik, épp írják
át benne az adatokat, és a fidesz 24%-ot ért el. (Személyes véleményem: az üzenet maga
hiteles, a név viszont kamu, mert a szerző nem merte vállalni a kilétét.)
Már ma került ki Lukácsi Krisztina leírása, mely bemutatja, mi történt a szavazókörzetében a
zárás körüli időszakban. (Ezt már többen megosztották.) Tudtommal más szavazóbiztosok is
megszólaltak, ezeket az anyagokat még nem találtam meg.
Minden jel arra utal tehát, hogy a HARMADIK SZINTje a csalásnak voltaképp zárás után
történt, mégpedig vagy akkor, amikor az adatokat gépre vitték, vagy akkor, amikor azok már
digitális formában voltak. (A friss hírek alapján a 2010-es szoftvert indították el, ami az
utóbbit valószínűsíti.) Ezt igazolja az NVI oldalának anomáliái, a szavazóbiztos története, a
szóvivők nyilatkozata, a készenléti rendőrök Budapestre vezénylése. Közvetett bizonyíték a
közhangulat és a közvélemény-kutatások közötti kiáltó eltérés.
A történet láthatólag nem itt ér véget. Gyurcsány nemrég bejelentette, újraszámoltatják a
szavazatokat, és egyre többen beszélnek arról, hogy választási csalás történt.
Ha bárkinek bármi kiegészíteni valója van, szóljon!

1.
2.
3.
4.

EGYÉRTELMŰ CSALÁSRA UTALÓ PONTOK
Szavazatok eltűnése és részvételi arány csökkenés a 18:30 és 19:00 között
publikált eredmények között
Választási adatok és eredmények szándékos visszatartása (alkotmányellenes)
Több helyen a szavazatszámláló bizottság egyes tagjait nem engedték oda a
szavazás elektronikus rögzítéséhez (ez törvénybe ütközik)
Ellenzéki listás szavazatok nullázódása (Az NVI hivatalos megerősítésével):
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5. Ellenzéki listás szavazatok kamupártokhoz való kerülése
EGYÉRTELMŰ, KÖZPONTI CSALÁSRA UTALÓ JELEK
Szavazatok eltűnése és részvételi arány csökkenés a 18:30 és 19:00 között
publikált eredmények között:

HIVATALOS NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA ERERDMÉNYEK 18:30kor:
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/napo7.html

Ugyanez 19:00kor:

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/napo8.html
Tehát több, mint 80.000 szavazat tűnt el. Időarányosan lebontva a szokásos
magyarázat (tévesztése) egyáltalán nem reális, mert kapkodva gyorsan kellett volna
ehhez a hibákat vételi.

Ugyanez Hírportálokról:

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/09/a_fidesz_nagy_gyozelmenek_ma
snapja/miert_mutat_kevesebb_szavazot_a_vasarnap_esti_hetes_adat_mint_a_fel_he
tes/
https://24.hu/belfold/2018/04/09/fel-hetkor-6813-hetkor-6708-szazalek-volt-areszveteli-arany-hogy/
Az NVI Magyarázata erre (emberi fáradság??) https://merce.hu/2018/04/09/nviazert-lett-kisebb-a-vegleges-reszvetel-mint-korabban-mert-a-szavazatszamlalokelfaradtak-a-strigulazasban/
Tóth Zoltán, választási szakértő egyértelműen, több pontban is
megerősítette a csalást:
https://hirtv.hu/egyenesen/68-67-66-2459073
 Délelőtt meghalt a valasztas.hu szoftvere
 Az adatok visszatartása alkotmányellenes
 Több helyen a szavazatszámláló bizottság egyes tagjait nem engedték oda a
szavazás elektronikus rögzítéséhez (ez törvénybe ütközik)
 Az urnazárást követően 3 és fél óráig nincs adat (ez lehetőséget teremt az
adathamisításra
REGIONÁLIS CSALÁSRA UTALÓ GYANÚS JELEK
Délelőttig 100 csalásbejelentés a Momentum csalásbejelentőjén:
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_2018_tomegevel_jelentik_be_a_cs
alasokat.660179.html
Debreceni választási csalás: https://ibb.co/mfs1Rc
Baranya Megye:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/eppen_az_ellenzeki_jeloltekre_le
adott_szavazatok_lettek_ervenytelenek/
TOVÁBBI CSALÁSRA UTALÓ JELEK
Ellenzéki listás szavazatok nullázódása (Az NVI hivatalos
megerősítésével):
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https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/hogyan_nullazodhattak_az_ellen
zeki_szavazatok_a_szamolas_utan/
Ugyanerről a HVG:
http://hvg.hu/itthon/20180410_Ujabb_furcsasag_egy_szavazokorben_minden_ellenz
eki_szavazat_ervenytelen_lett
Kirívóan magas érvénytelen szavazatok: https://444.hu/2018/04/10/tobb-mint700-olyan-valasztokor-van-ahol-feltunoen-sok-az-ervenytelen-szavazatok-szama
Ellenzéki szavazatok kamupártokhoz kerülése:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/10/jobbik_szavazat_kamupart/
Itt az első „A Mészáros” hozzászólásában ugyanezt taglalja kerületekre lebontva
hivatalos NVI adatokkal: https://444.hu/2018/04/10/az-lmp-teljes-koruujraszamlalast-szeretne
Az egyik legnyilvánvalóbb eset (BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 05 OEVK):
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M05/T274/szkjkv_007.html
Mellár Tamás Független (mandátumot szerző) képviselőjelölt is csalást
sejt) https://hirtv.hu/ahirtvhirei/mellar-is-csalast-sejt-2459158
Személyes csalásbejelentések:
Tímea Földesiné Ollé, a választási bizottság tagja, állítja, hogy csalás történt:
https://olkt.hu/rendkivuli-hir-a-valasztasi-bizottsag-tagja-timea-kitalalt-dobbenet-detenyleg-csalas-volt-a-valasztas/
Tímea Facebook profilja: https://www.facebook.com/timea.olle
Kurtyán Ferenc, Tolna Megye 1. számú választókerületének MSZPs választókerületi
elnökének személyes tapasztalat és beszámolója a csalásra utaló egyértelmű jelekről:
https://civilhetes.net/van-bizonyitek-valasztasi-csalasra
Keleti Györgyi Facebook bejelentése a választási csalásról:
http://www.otpercpiheno.hu/2018/04/a-valasztasi-szerverek-mielottlealltak.html?m=1
Keleti Györgyi Facebook profilja: https://www.facebook.com/KeletiGy
Pletli Anita, Jászberényi OEVK-ban, elektronikus szavazat módosítás:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1756393931083695&id=10000139314
0903
Pletli Anita Facebook profilja: https://m.facebook.com/Nitababa
A választási jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozásának egy hétre történő
szándékos vissza visszatartása.
https://24.hu/belfold/2018/04/10/egy-egesz-hetre-eltuntek-a-valasztasijegyzokonyvek-a-nvb-nel/
https://444.hu/2018/04/10/24hu-egy-teljes-hetig-nem-lehet-megnezni-a-valasztasijegyzokonyveket
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Az NVB (Nemzeti Választási Bizottság Határozatai):
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/dokument.html
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is kifejezte
aggályait.
http://hvg.hu/itthon/20180409_EBESZ_nem_voltak_adottak_az_egyenlo_feltetelek_a_magya
r_valasztason
https://24.hu/belfold/2018/04/09/vannak-aggalyai-az-ebesz-nek-a-valasztas-kapcsan/
http://nyugatifeny.hu/2018/04/09/gyorshir-sulyos-problemakat-es-visszaeleseket-talaltak-azebesz-megfigyelok-a-magyar-valasztasokon
A Rohamrendőrség aktivitása (az első hír 16:03-kor érkezett)
https://444.hu/2018/04/08/az-m7-esen-es-az-m3-ason-is-a-fovaros-fele-tartokeszenleti-rendoroket-lattak
http://hvg.hu/itthon/20180408_Az_M3ason_es_az_M7esen_is_rendorsegi_konvojoka
t_lattak_a_fovaros_fele
Erre az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság) hivatalos válasza:
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/08/parlamenti_orszaggyulesi_valasz
tas_partok_szavazas_voks_szavazokor_nvb_reszveteli_arany/orfk_nincs_koze_a_vala
sztasokhoz_a_rendorsegi_konvojoknak/
1 millió forintos bónuszfizetés a Nemzeti Választási Iroda elnökének:
http://hvg.hu/itthon/20180409_1_millios_bonuszt_kap_az_NVI_elnok
https://444.hu/2018/04/09/egymillio-forintos-bonusz-jar-az-nvi-elnokenek-az-elbenazottvalasztasert
És ezt miért? Az választások nevetségesen rossz lebonyolításáért?
 Választási szoftver összeomlása
 Adatvisszatartás
 Későn kiküldött választási értesítők
 Átjelentkezett választópolgárok névjegyzékbe nem történő felvétele
 Mozgóurnák meg nem érkezése
https://444.hu/2018/04/08/brutalis-benazassal-hatraltatja-a-szavazast-az-allam
https://444.hu/2018/04/08/itt-fekszem-az-agyon-es-varom-a-mozgournat
Ukrán állampolgárok magyar lakcímre történő bejelentése, utaztatása és
határok megnyitása:
Miért nyílnak meg a határok, ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kettős
állampolgárok csak levélben szavazhatnak, személyesen nem? (2x szavazás lehetősége)
https://index.hu/belfold/2018/04/10/celpont_szervezetten_hoztak_ukrajnabol_a_fideszszavazokat/
http://168ora.hu/itthon/vasarnap-szavazni-kell-tobb-szaz-ukran-magyar-allampolgartjelentettek-be-egy-csaladi-hazba-147738
https://mno.hu/belfold/gyanus-szivelyesseg-hatarokat-nyitnak-meg-valasztasok-napjan2458180
http://168ora.hu/itthon/rejtelyes-okokbol-megnyitjak-magyarorszag-hatarait-aprilis-8-an147901
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https://www.youtube.com/watch?v=sqiqDAFnR1M
https://www.youtube.com/watch?v=5RpfuTtJrpo
Egyebek (forrásokat törölték):
A srác aki facebookon kommentelt: https://www.facebook.com/sandor.tenczel?ref=br_rs
tt a bizonyíték a csalásra!!! A Fideszre leadott szavazat 1912626 fő, hiányzik kb.
egymillió szavazat, hogy összesen ötmillió fölé kerüljön a leadott szavazatok száma!
Valamelyik pártnál hiányzik 1-es a számok elé. Ha megcseréljük az egymilliós számot
a Fidesz és a Jobbik között, akkor a 900 000 körüli szavazás lehetett a 24% a
Fidesznek!
----------EGY HÖLGYTŐL AZ IDÉZET: " REGGEL LÁTTAM AZ A SEGÍTSÉGKÉRÉST, AMI EGY NVIben eggel láttam azt a segítség kérést,amit egy NVI ben lévő férfi kért! Segítséget
kért,mert nem leállt,hanem leállították és az informatikus írta át s számokat,mert 24 %
nem tettszett s fidesznek. Én kinn vagyok- most dolgozni Németországban és innen
próbáltam tenni. Telefonáltam több helyre,de úgy látom,egyedül Gyurcsány tesz
valamit,a többi lemond,azt a legkönnyebb,nyalogatni s sebeiket. Ugyis,ordító a csalás!
Nem véletlen rendelték fel a kèszemlétieket és kordonnal vonták körül az épületet!
Azt hiszik,hogy tökélyre fejlesztették a csalást,nyugodtan hátra dőlhetnek! "
A mai nap folyamán néztem a Hir TV Tantusz adását, Csintalan Úr vezette. Az első betelefonáló hölgy
Fruzsina a következőt mondta, tegnap nézte a választási eredményt, és a hatórási mérés pontosan nem
tudom mennyi volt, de a következő mérés 872 ezerrel kevesebb volt. Kérdezte hova kell jelenteni, Csintalan
Úr mondta siessen mert csak háron napig lehet ilyen dolgot jelenteni, mert utána a szavazó lapokat
megsemmisitik. Az ellenzéki pártok miért nem ellenőrzik le, és miért kell ilye hamar megsemmisiteni.Ezt a
dolgot sérelmesnek találom remélem aki olvassa és jobban ért aFacebook hoz tud valamit kezdeni mert ez
nem tisztességes.
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18. Összefoglalás
Zárszóként mindössze egy rendszerelméleti analógiával élnénk. Egy összetett
rendszer minden komponensének van egyfajta meghibásodási valószínűsége. Ahogy
egy autó alkatrészeinek mind-mind meg van a maga saját működése és a hozzá
kapcsolódó meghibásodási valószínűség, úgy a választási eljárásnak, mint komplex
rendszernek is igaz ez az összes komponensére (urnák, jegyzőkönyvek, informatikai
rendszer, borítékok, stb.). Általában egy rendszernek nem hibásodik meg egyszerre
az összes komponense. Ha egy új autóban egyszerre romlik egy a ködlámpa, a fék, a
motor, az elektromos ablakemelő, a szivargyőjtó, az akkumulátor, a sebességváltó és
a differenciálmű, akkor azt mondjuk rá, hogy ez nem autó, hanem egy rakás kacat.
Annak valószínűsége, hogy egy rendszer sok komponense meghibásodjon, nem a
független komponensek meghibásodási valószínűségének összege, hanem a
komponensek meghibásodási valószínűségének a szorzata által számítható. Aki ezzel
tisztában van, az álláspontunk szerint tisztában van azzal, hogy a 2018.04.08-i
választás körül valami nagyon bűzlik. Ahogy a kacat nem autó, úgy ez a cirkusz nem
választás volt. Ha más nem, valószínűségelméleti alapon. Éppen ezért azt gondoljuk,
hogy ez a jelenség (a rengeteg kétely) már önmagában súlyosan megrendítette a
választás tisztaságába vetett közbizalmat, még akkor is, ha tényleg csak egy
kivételesen ritka matematikai együttállásról van szó, ahol minden a Fidesznek
kedvezett. A kis csalás is megrendíti a választás tisztességességébe vetett
közbizalmat. Nem a csalás mérete számít.
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19. Javaslataink
A jelek arra utalnak, illetve a körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy a
Fidesz-KDNP teljhatalmat akarhatott kapni ezen a választáson. Legalábbis ennek
lehetősége teljes bizonyossággal nem zárható ki. Talán azért, hogy a már a
nemzetközileg is feszegetett szervezett politikai bűnözés felderítésére irányuló
kezdeményezéseket akár az Alaptörvény módosításának kieszközlésével is, de
minden áron megakadályozzák. Az az OLAF lett a kormány ellensége, ami ugyanúgy
feltárta a szocialisták 4-es metróval kapcsolatos 500 millió Ft-os korrupcióját, és
ugyanúgy feltárta a Vezetőnk vejének 12 milliárd Ft-os korrupcióját. Ez utóbbit vissza
is kell fizetnünk az EU-nak. Az OLAF tehát jó volt, amikor a szocialisták korrupcióját
felderítette, de ellenség lett, amikor a Fidesz korrupcióját is felderítette. A
Transparency International pedig rengeteget megtesz a jogállamiság megvédéséért,
ám ez a szervezet is a kormány kiemelt ellensége lett? Miért? Kétharmad birtokában
továbbá a Fidesz bármit megtehet ezzel az országgal. Ha akarja, az
önkormányzatiságot is bedarálhatja, ami az önszerveződés egyik utolsó nagy
akadálya a Fidesz számára a társadalom teljes leigázása felé vezető útján. Hasonló
sors várhat az igazságszolgáltatásra is.
Úgy gondoljuk, hogy egy választási csalás az a legsúlyosabb merénylet,
amit egy nemzet ellen elkövethet egy politikai csoportosulás.
Megbocsájthatatlan. Csupán az NVI adatokból az derül ki, hogy a többséget
megkaphatta volna a Fidesz-KDNP, de a kétharmadot nem, ha azokon a helyeken is
az átlagos eredmények születnek, ahol az ellenzéki pártok nem voltak jelen. Az NVI
adatok azonban nem feltétlenül fedik a valóságot. Ha esetleg bebizonyosodnak a
fenti gyanúk, akkor ilyen körülmények között álláspontunk szerint a Fidesz-KDNP
morálisan tökéletesen alkalmatlan arra, hogy a nemzet képviseletét ellássa. Ha a
fenti gyanúk netán bebizonyosodnának, akkor véleményünk szerint arra sem méltók,
hogy egyszerű többséget szerezzenek. Ezért az esetleges megismételt választások
előtt, amennyiben bebizonyosodnak a csalásra vonatkozó hipotézisek, akkor
országosan tudomására kell hozni minden magyar számára, hogy a Fidesz-KDNP
csalással, jogellenesen kívánta megtartani a hatalmat. Fel kell göngyölítenünk a
szálakat. Jogorvoslatot! Nyomozást!
Add tovább, hogy minél többen megismerhessék a dokumentumot! Láss el minket
bizonyítékokkal, hogy megalapozottá tehessük a riportot. Ne legyél cinkos! Legyél felelős
állampolgár! Folyamatosan frissítjük a jelentést az újabb információkkal. Innen lehet letölteni:
Projektmappa: http://platonpart.hu/public/adatigeny/
Mirror: http://80.211.222.208/data/platon_part_mirror/
A fentiek alapján a mi esetünkben a választás tisztaságába vetett bizalmunk már
megrendült. Még akkor is, ha a választás végeredményére érdemileg alig kiható
tényezőkről van szó. Mégis, az a véleményünk, hogy ilyen kaotikus körülmények
között választást tartani nem az európai kultúrközüsséghez méltó. Döntsd el, hogy az
esetedben mi az a szint, ami már tűrhetetlen. És adj neki hangot, lehetőleg jogi úton.
Mi nem megyünk utcára. Még mindig úgy látjuk, hogy ha működik az
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igazságszolgáltatás, akkor még mindig van jogi út. És amíg van jogi út, addig azon
kell járnunk.
A tét óriási: alkotmányozó teljhatalom Orbán kezébe, vagy inkább mégse. Az
önkormányzatiság és az igazságszolgáltatás bedarálása a Fidesz alá, vagy inkább
mégse.
Van egy olyan megérzésünk, hogy amíg a Fidesz szervezi a választásokat, addig a
Fidesz fog nyerni. Segítenünk kell nekik a kórós hatalomfüggésből kigyógyulni.
Két napunk maradt a jogi úton maradni. Segítsetek!
Mindent ments le magadhoz amint lehet, sürgősen:
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
Ha teheted, töltsd fel Te is valahova az adatokat, és köldd el a szerver elérhetőségét!
Tüntetés helyett segíts az adatokat pontosan elemezni, és a jogorvoslati beadványt
elkészíteni! Tekintettel arra, hogy sok olyan gyanú van, amik bizonyítására a
polgárok nem képesek, ám ennek ellenére nem állnak a társadalom
rendelkezésére azok az eljárási garanciák, amik ezeket a kételyeket
auditálható módon eloszlathatnák, ezért álláspontunk szerint
megalapozott az az állítás, hogy a választás tisztaságába vetett
közbizalom megrendült. Ezt kell megfelelő indokolással kifejtenünk egy
jogorvoslati beadványban.
Az amerikai jogász azt mondja: REASONABLE DOUBT. Jogos kétség. Úgy érezzük,
hogy még ha minden abszolút rendben is volt a választáson, JOGOS KÉTSÉG merült
fel arra vonatkozóan, hogy nem volt minden rendben. Ezért egy megismételt
választás indokolt sokkal erősebb garanciák és felügyelet mellett.
NEM BÍZHATJUK KECSKÉRE A KÁPOSZTÁT!
Kelt: 2018.04.15.
Platón Párt
VAN ERÉNY!

92/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

2. rész – 2018.04.15-től

Napközbeni viselkedéselemzés
6 év adataiból a szavazók %-át vizsgáltuk a különböző időpontokban a valasztas napján.
A csatolt Excel tablaban kigyujtottem a 2006, 2010 (mindket fordulo, tehat 4 valasztas), 2014
es 2018 - azaz osszesen hat valasztas 2 orankenti lebontott adatait.
Pont azt amit Ti is ábrázoltatok
(és nem mellesleg tobbfele kuldozgettem múlt héten ezt a filet, hátha valakit érdekel)
Annyiban dolgoztam fel másképp, hogy tovabbiakban a wikipedia oldalan talalhato %-os
adatokat egysegesitettem (azaz 1-nek vettem minden esetben a vegleges valasztasi reszvetelt),
es abrazoltam ezt a korrigalt hanyadost orakra lebontva.
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Csak amolyan fapados statisztikát és interpolalast illetve extrapolalast végeztem, de az Excel
tablan levo abran latszik, hogy 5 valasztasnak kozel azonos a lefutasi gorbeje, mig a 6-nak, a
mostaninak, ezektol eltero. Ez azt jelenti, hogy 5 valasztason a valasztasi jogukkal elok a
napon belul nagyjabol azonos modon viselkedtek- kiveve most, amikor a delutani orakban
kisebb volt a szavazasi kedv.
Mivel a 2 orankenti valasztasi reszvetelt %-ban adjak meg, ez az elteres azert utalhat arra is,
hogy az adatokba belenyulva megvaltoztattak a valasztopolgarok szamat.
További gyanakvásra ad okot a választási részvétel alakulása az előző választásokhoz képest.
Kigyüjtöttük az 1998, 2002, 2006, 2010 (2 forduló, tehát 8 szavazás), 2014 és 2018-as
választáok részvételi százalékát a vaálasztás napján, különböző időpontokban.
A mindenkori végső részvételi százalékot 1-nek véve elemeztük a részvétel alakulását az
egyes időpontokban. Mint az ábrából látszik, a 2018-as választás így létrehozott görbéje
eltérést mutat az előző évekhez képest.
Ha feltesszük, hogy a választók viselkedése nem tér el az elmúlt húsz évben tapasztalttól,
akkor az eltéré tulajdonítható annak, hogy napközben a rendszerbe belenyúlva változtt a
választópolgárok száma. Ez összhangban van az MSZP beadványával, miszerint screenshotokkal
igazolják, hogy a választási rendszer összeomlása után a választópolgárok száma többszázezres ingadozást mutatott
a valasztas.hu oldalon, tehát a rendszerben napközben adatváltozások jelentkeztek.

Cinkos az ellenzék?
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Valóban aggályos az ellenzeki pártok viselkedése, de azért két dolog akkor is használható
tőlük ennek alátámasztására.
1.) Az MSZP beadvanyaban screenshotokkal igazolva szerepel, hogy a valasztasi rendszer
osszeomlasa utan a a valasztopolgarok szama tobbszazezres ingadozast mutatott
a valasztas.hu oldalon
https://www.facebook.com/notes/kapcsolathu/kifog%C3%A1st-ny%C3%BAjtottunk-be-aznvi-fel%C3%A9/1906061646095450/
2.) Hadhazy Akos posztjaban irja, hogy informacioi szerint vasarnap delutan 500 000
szavazolapot tettek a rendszerbe
https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/1470259499751555
Szerintem érdemes lenne tehát a valasztasi részvételeket ebben a 2 orankenti bontásban
elemezni és összehasonlítani korábbi adatokkal.

MSZP kifogás:
Kifogást nyújtottunk be az NVI-nek...
Kapcsolat.hu·2018. április 11.
Többek között azért mert: Az NVI 2018. április 8-án 10 óra 8 perckor a valvip@nvi.hu
elektronikus levélcímről küldött levelében arról adott tájékoztatást – többek között – az MSZP
számára, hogy a „rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a
www.valasztas.hu honlapot átállítottuk egy nagyobb teherbírású megoldásra”. Erre tehát az
NVI szerint azért volt szükség, mert a honlap alkalmatlannak bizonyult a hiteles tájékoztatási
funkció ellátására. Az átállást követően – az interneten is terjedő képernyőmentések és tárolt
html-oldalak alapján – kiderült, hogy az átállított oldalon 2018. április 8-án napon belüli
különböző időpontokban egymástól eltérő névjegyzéki adatok kerültek feltüntetésre, illetve a
szavazás napján későbbi időpontban a korábbi időpontban feltüntetett részvételi adatoknál
jelentős mértékben alacsonyabb tény részvételi adatok kerültek feltüntetésre. Az NVI
honlapja szerint tehát – annak ellenére, hogy a választási névjegyzékek zárására,
nyomtatására, hitelesítésére 2018. április 6-án, illetve 7-én került sor – 2018. április 8-án
18.30-kor 7875 ezer választópolgár, 2018. április 8-án 19.00-kor 7979 ezer választópolgár
szerepelt a névjegyzékben. Az NVI honlapja szerint továbbá 18.30-kor 5365 ezer
választópolgár volt már szavazni (tény adat), ehhez képest 19.00-kor kevesebb, 5283 ezer
választópolgár volt szavazni (tény adat); az ugyanerre az időpontra vonatkozóan más
időpontban készített képernyőmentések szerint 5011 ezer választópolgár volt szavazni (tény
adat). Mivel a névjegyzéki adatok nem sok kapcsolatot mutattak az NVI honlapján szereplő
névjegyzéki adatokkal, azok között érdemi és jelentős eltérés mutatkozik. Mindez felvetette
annak a gyanúját, hogy az NVI által működtetett informatikai rendszerbe külső beavatkozás
történhetett. Mellékelten csatolunk további képernyőmentéseket, már a választás éjszakáján
készült számadatokra tekintettel: 0:13 perckor az NVI honlapja szerint a választók
névjegyzékében 7176 ezer választópolgár szerepelt. Ezzel szemben 02:16 perckor már 7921
ezer választópolgár.
95/117

VAN ERÉNY!

Platón Riport

2. Ennek tisztázására április 9-én 13.54 perckor dr. Harangozó Tamás, a Közjogi
Munkacsoport vezetője e-mailen intézett levelet dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz. Kértük,
hogy dr. Pálffy Ilona a választási eljárás nyilvános jellegére tekintettel haladéktalanul adjon
magyarázatot a fenti eltérésekre. Ez azonban nem történt meg, így kifogásoljuk az NVI és az
NVI vezetője tevékenységét. Azon túl, hogy a hallgatása „beszédes”, magatartása sérti a Ve.
2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a 2. § (2) bekezdését. Nem tudjuk, nem tudhatjuk,
miként alakult a választópolgárok pontos száma, mivel teljesen eltérő adatok jelentek meg a
választási honlapon. A választási honlap körüli visszásságok különösebb kifejtést nem
igényelnek, hiszen tényszerű, hogy a honlap csődöt mondott, és a helyette beállított honlap
igen kevés információt szolgáltatott és szolgáltat jelenleg is a választópolgárok számára.
3. Az anomáliák további tisztázása érdekében az MSZP 2018. április 10-én tájékoztatást kért
az NVI-től, kérte az informatikai rendszer átállításával kapcsolatos eljárási dokumentumokat
(szabályzatokat, jegyzőkönyveket, határozatokat), az átállított rendszer zárt működését
igazoló dokumentumokat, valamint kérte azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazták az
átállás előtt és után a rendszerben a tranzakciós és az üzemeltetési tevékenységekkel
kapcsolatos logok közhitelességét igazoló eljárási és műszaki szabályokat. Az MSZP arra
vonatkozóan is kért tájékoztatást, hogy mi okozta azokat a hibákat az informatikai
rendszerben, amely miatt az informatikai rendszer átállítása vált szükségessé. A
megkeresésben az MSZP kérte azt is, hogy amennyiben a kért adatok megküldését az NVI
nem teljesíti, úgy biztosítsa ezek megtekintését személyes szakmai egyeztetés keretében.
Ennek az alábbi okok miatt van jelentősége: 3.1. Az informatikai rendszerekben végzett
tevékenységeket a visszakereshetőség, valamint bizalmasság miatt a hazai és nemzetközi jogi
szabályozás alapján naplózni szükséges (log). Az NVR rendszerben a naplókat több szinten is
készíteni kell annak érdekében, hogy a rendszer zártsága az üzemidő alatt igazolható legyen:
a) a fizikai eszközök szintjén az operációs rendszerekben (serverek, routerek, tűzfalak etc.); b)
az alkalmazások szintjén; c) az adatbázisok szintjén. A naplókat minden szinten több
vetületben szükséges készíteni, mert el kell választani egymástól a felhasználók (NVR
felhasználói) és az üzemeltetők tevékenységét. Az IT-biztonság és a zártság szempontjából a
napló fájlok (logok) kezelését külön tervezni kell annak érdekében, hogy azok önmagukban
közhitelesek legyenek, és ne lehessen őket utólag megváltoztatni. Ebből kifolyólag a) a
naplókat nem azon az eszközön kell tárolni, ahol készülnek, hanem külön naplószervereken;
b) a naplókat valamilyen eljárás során biztosítani kell a későbbi átírás ellen (pl. időbélyegző
stb.); c) a naplószerverek üzemeltetésének és adatbiztonsági kialakításának erősebbnek kell
lennie, mint a rendszer többi eszköze esetében (éppen a bizonyító erő miatt). Emiatt e
szerverekre és adattároló elemekre külön speciális jogi, fizikai, logikai kontrollokat szükséges
alkalmazni.
3.2. A 2018. április 8-i országgyűlési választások során április 8-án tapasztaltak alapján az
MSZP hivatalos megkereséssel élt 2018. április 10-én dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz.
Írásban kértük az NVI-től a fentiek rövid ismertetését, és azt, hogy kik, mikor és milyen
eredménnyel auditálták a NVR-t a zártsági és logok kezelése szempontjából.
3.3 Mivel egyre több olyan információ érkezik, hogy azokban az időszakokban, amikor a
választások tisztaságát biztosító NVR honlap nem volt elérhető, egyes OEVK-ban pedig
„furcsa” szavazatszámlálások zajlottak, valamint a korábbi gyakorlattól eltérő módon történt a
szavazóköri eredmény rögzítése a központi rendszer számára. A választási csalások kizárása
érdekében éppen az NVI érdeke lenne az általunk feltett kérdésekre adandó korrekt szakmai
válaszok sora, mert jelenleg az NVI elnökétől a sajtóban elhangzottak nem meggyőző erejűek
arra nézve, hogy senki nem manipulálta az NVR adatbázisait. Azt is ki kellene zárni, hogy
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nem csupán nem manipulálták, de nem is manipulálhatták az NVR adatbázisait, és ennek
eredményeként a szavazatszámolásról készített jegyzőkönyvek befolyástól mentesen kerültek
a szavazat-összesítés eredményeként nyilvánosságra.
3.4. Mindezek ismeretében elfogadhatatlan az NVI elnökének a válaszlevele, amelyben az
általunk kértek kiadását megtagadja. A logállományok megismerése nélkül viszont nem
ellenőrizhető, történt-e bármilyen manipuláció.
3.5. Ha az NVI elnöke nem tisztázza és nem alapozza meg a felmerült informatikai
problémákkal kapcsolatos álláspontját, és bármilyen kétség vetül az NVI Ve. 76. § (1)
bekezdés c), f), g) pontjában előírt feladatai teljesítésével kapcsolatban, az önmagában sérti a
választási eljárás egyik legfőbb alapelvét [a választás tisztaságának a megóvása, Ve. 2. § (1)
bekezdés a) pont], valamint a választási eljárás nyilvánosságát [Ve. 2. § (2) bekezdés].
3.6. Az NVI jogszabálysértő magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
választások tisztaságának megóvása, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű
joggyakorlás; továbbá f) pontja szerinti, a választási eljárás nyilvánosságának választási
alapelveit is. A választások tisztaságának és a választási eljárás nyilvánosságának garanciája
önmagában sérül akkor, amikor az NVI vezetője megtagadja a válaszadást törvényben
rögzített feladatkörével kapcsolatban, hiszen ezen alapelvek jelentőségét az adja, hogy
érvényesülésük nélkül bár lehet a törvényeknek megfelelő választást lebonyolítani, azonban a
választások legitimitásához szükséges bizalmi tényező érvényesülése hiányában a
megválasztott testületek mégsem rendelkeznének a választópolgárok által elismert
felhatalmazással. Azzal, hogy az NVI elnöke kizárólag a Nemzeti Választási Iroda által kezelt
adatok kiadását meggátolta, sérült a választások törvényességéhez kapcsolódó választópolgári
(köz)bizalom. Figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás megtagadásával a Nemzeti Választási
Iroda törvényben rögzített feladatkörét figyelmen kívül hagyta, szándékosan azt tagadó
álláspontra helyezkedett, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve is sérelmet
szenvedett.


Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Nemzeti Választási Bizottságot, hogy • a Ve.
218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogsértések [Ve. 2. § (1)
bekezdés a), e) és f) pontját, 2. § (2) bekezdését, 75. § (1) bekezdés h) pontját, 76. §
(1) bekezdés f)-h) pontját] tényét; • a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el
a Nemzeti Választási Irodát és annak elnökét a további jogsértéstől, és ennek
keretében kötelezze az NVI elnökét a kért adatok kiadására, a logállományok
átadására, továbbá kötelezze arra, hogy biztosítsa az informatikai rendszer
naplóadatainak megtekintését, valamint állítsa helyre a választási honlap működését.

Tisztelettel, Budapest, 2018. április 11.
a Magyar Szocialista Párt képviseletében Tóbiás József pártigazgató
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A civilhetes kapcsolódó cikke:
Mire jutottak a jegyzőkönyvekkel?
Kurtyán Ferenc - „Több olyan dologra, mely megmagyarázhatatlan számunkra. Mi a
számokat vizsgáltuk elsősorban. Abból indultunk ki, hogy a jegyzőkönyvek kizárólag valós
adatokat kell hogy tartalmazzanak. Természetesen nem a szavazatok számát vizsgáltuk mivel
delegáltjaink benn ültek a szavazókörökben, hanem a választásra jogosultak számát. Ahhoz,
hogy a választási eljárás alapelvei ne sérüljenek minimum az kell, hogy tudjuk egy adott
választókerületben, hányan jogosultak szavazni a jelöltekre. Különben semmi értelme
szavazásokat tartani.
Első körben összehasonlítottuk a választás előtt legyűjtött adatokat a jegyzőkönyvekre
nyomtatott adatokkal. A választás előtt az NVI oldaláról legyűjtött közhiteles adat szerint a
választókerületünkben a jelöltekre összesen 61 473 fő volt jogosult szavazni. Tehát ennyien
rendelkeznek szavazati joggal, függetlenül attól, hogy itt helyben szavaznak-e, vagy
átjelentkezéssel más helyen, esetleg külföldön.
Tehát ez az alapadat, melyet az NVI tett közzé a választás előtt.
Ezzel szemben a jegyzőkönyvekre előre rányomtatott adat szerint már csak 61 155 fő volt
feltüntetve, vagyis 318 fővel kevesebb. Ez felkeltette az érdeklődésünket, ezért megnéztük az
NVI weboldalán az adatokat.
A választás napján az NVI közhiteles adatai szerint 62 572 fő volt megjelenítve, vagyis
ennyien voltak jogosultak a választókerületben induló jelöltek közül választani bárhol is
szavaznak. Vagyis 1417 fővel többen, mint a jegyzőkönyv szerint.”
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Mit jelent ez?
„Mi sem értettük, ezért tovább vizsgálódtunk. Közhiteles adatnak az NVI oldalon
megjelenített adatot tekintettük, ezért azt vettük górcső alá. Hát igen zavarba ejtő számokkal
szembesültünk.”
Megosztaná velünk?
„Eddig azt már tudjuk, hogy három különböző „közhitelesnek” tekintendő adatunk van a
választókerületben a szavazásra jogosultak terén.
1.

a választást megelőzően

2.

a jegyzőkönyvek szerint

3.

az NVI szavazásnapi adata szerint

61 473 fő
61 155 fő
62 572 fő

Ha nem muppet show-ként tekintünk április 8-ra, hanem felelősségteljes választásként, akkor
már ez is megdöbbentő, ám az NVI további „közhiteles” adatai rátesznek erre még egy
lapáttal.
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Az NVI oldalán elérhető összesítő szerint a választásra jogosultak teljes száma
61 027 főre változott,

a választókerületi eredmény szerint pedig már csak 59 901 fő.

Azt gondolom ezekből az adatokból megállapítani a választásra jogosultak valós számát még
Einsteinnek is becsületére válna.”
Öt különböző adat ugyanarról a választókerületről elég képtelennek tűnik, mit lépnek
erre ?
„Először is tartottunk egy sajtótájékoztatót az összeférhetetlen adatokról, várva az Választási
Iroda válaszát, hogy melyik adatot kell valósnak tekinteni. Másodsorban a vizsgálatot tovább
folytatjuk, hiszen lehet hogy ez még csak a jéghegy csúcsa.”
Kifogást nem nyújtanak be?
„Az egyik területi vezetőnk már megtette magánszemélyként, kérve a választási eredmény
megsemmisítését, mivel a választás valótlan adatokon alapul.”
Nem mindegy ez az eredmény szempontjából?
„Persze hogy nem. Ez egy országgyűlési választás volt, nem pedig egy közfelkiáltással tartott
koronázás a Duna jegén. Az országgyűlési választás tisztaságát, lebonyolítását egyelőre még
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törvény szabályozza, így a leadott szavazatok csak akkor érnek valamit, akkor lehet rájuk
jogot alapítani, ha maga a választás a törvényben előírt módon kerül megszervezésre,
lebonyolításra. Kénye-kedve szerint senki sem változtatgathatja a szavazásra jogosultak
számát, erre nincs jogi lehetőség most még. Mivel az alapadat – a választásra jogosultak
száma - nem megállapítható a közhiteles adatokból, így a jegyzőkönyvek adatainak
valóságtartalma sem garantált. Márpedig a jegyzőkönyvek valóságtartalma a minimum egy
eredmény kihirdetéséhez, hiszen egy közokiratról beszélünk. Természetesen nem a
szavazókörökben dolgozók a felelősek ezért – gondolom az eddig elhangzottak világossá
tették -, hanem a törvényes választásért felelős legfőbb szerv, a Nemzeti Választási Iroda.”
Ön szerint ez a választási eredmény semmis?
„Az NVI adatok alapján igen. És nem csak a mi választókerületünkben, hanem országosan.
Sokak észrevették már, hogy április 8-án 18.30 és 19.00 óra között 105 ezer fővel megnőtt a
választásra jogosultak száma, tűntek el szavazatok, stb.

Ez mindent megkérdőjelez, hiszen a törvényben rögzített választási alapelveket sértették meg
a lehető legdurvább módon.”
Nem lehet, hogy csak tévedés történt?
„De igen. Hatalmasat tévedtek azok, akik megajándékozták bizalmukkal a Fideszt. Igaz
április 8-óta egy csapásra megszűnt a migráncsválság nem csak Magyarországon, hanem
egész Európában, hiszen teljesen eltűntek a II. világháborús félelemkeltő propaganda híradók
a kormányzati médiákból, mintha egy csapásra megoldódott volna minden a magyarországi
választással.
Komolyra fordítva, ha ennyire lehet csak alapozni a függetlennek mondott NVI közhiteles
adataira, akkor teljesen mindegy hányan és hova szavaztak, az eredményt semmissé kell
nyilvánítani.
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Ideje új választást kiírni és nemzetközi felügyelet mellett törvényesen dönteni, ki vezesse az
országot.”
Forrás: https://civilhetes.net/szekszardon-mar-tudnak-valamit
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Javaslatom az előttünk álló időszakra:
1.) A választási csalás nagy része a rendszerbe van kódolva, mégpedig a győztes
kompenzációk algoritmusában. Amit soha nem ellenőriztek. Szerintem a választási csalás is
itt bukott ki, amikor a választás napján 13 órakor kiderült, hogy nincs meg a fidesznek még a
többsége sem. Ekkor nyúlhattak bele úgy a rendszerbe, hogy az algoritmussal lemodellezték,
hogy mennyit kell elcsalni a korábbi szavazatokból. Hadházy Ákostól tudjuk, hogy a nyomda
után-nyomtatott 500.000 szavazólapot. Az algoritmussal kiszámolt szavazatszámokat pedig a
szavazólapok és jegyzőkönyvek utószinkronizálásával oldották meg. A video-t kötelező
megnézni, és ebből adódik a feladat, a győztes-kompenzációk rendszerének algoritmusát kell
az NVI-től kikérni, és egy informatikusokból és matematikusokból álló team-al ellenőriztetni.
A választási algoritmust a fidesz állítólag ellenőrizte, de nem engedte annak ellenzéki pártok
általi megtekintését.
2.) Miután ki fog derülni, hogy a rendszert megbuherálták, és kétségek merültek fel a
választások tisztaságát illetően, az elcsalt választások miatt követeljük az ellenzéktől, hogy
tagadják meg a mandátumok átvételét.
3.) Folyamatos ellenzéki+ civil tüntetésekkel nyomást kell gyakorolni a köztársasági elnökre
új választások kiírása érdekében.
4.) Van lehetőség arra is, hogy az ODIRH-hoz, a Demokratikus Jogok Intézménye és Emberi
Jogok Hivatalához forduljunk, és tőlük kérjünk segítséget. A video-t nagyon ajánlom
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megtekintésre:
https://www.youtube.com/watch?v=X2O5JtHY_Zw&feature=youtu.be&app=desktop
Fénymásolások (nem megerősített információ)
Sziasztok! Nem tudom kaptatok e olyan bejelentést, hogy a választás hétvégéjén a szavazó
helyen több ezer fénymásolás történt? Bérelt és a számláló alapján elszámoltatott
nyomtatóknál ez egyértelmű, és feltételezhető valamilyen visszaélés, ha egy iskolában a
választásokra kért nyomtatón - színes, nagy teljesítményű - több ezer fénymásolás történik.
Nem? Eredeti választási íveket láttatok? Nem lehet, hogy egy "jól kitöltött" ív, többszörösítés
után bekerült "véletlenül" a megszámolt szavazások közé, ahonnan pont annyi lett eltávolítva?
Valószínűleg több ezer szavazó cédulát nehéz "jól" kitölteni, inkább egyszerűbb egyet, majd
azt másolni. Az eredeti szavazólapokon látszódna a tintával készült X, de a fénymásolt is.
Volt erre utaló vizsgálatotok?
Kedves Platón pàrt! Informatikai vàlasztàsi csalàs miatt kell fel jelentést tenni ismeretlen
tettes ellen. Ugyan is amikor Àllitólag össze omlott a rendszer a szàmitógépet egy régire
cserélték ki, régi szoftver és adatok voltak rajta, illetve nem volt auditàlva a szàmitógép.
197. § Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma
meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, a szavazatszámláló bizottság a
jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek
megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A valasztas.hu honlapon a különböző időpontokban fentlévő adatok matematikailag alá nem
támasztható mozgást mutatnak. Szembetűnő a Pártlista Dedi, pártlisták 2018.04.10 és
2018.04.11 időszak közötti mozgás. Ez időszakban a pártok által nem volt hozzáférhető az
adat az NVI szerint. A nagyarányú mozgás a FIDESZ szavazatai számában következett be.
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A vizsgált időszakban a mozgás nem indokolt, mivel a választás 2018.04.08 napján volt és
közzétették a választás estéjén az adatokat. A külhoni levél szavazók és a külföldön lévő,
konzulátusokon, követségeken szavazók szavazatait 2018.04.14-én vették figyelembe.
Tehát 2018.04.08-2018.04.14 közötti időszakban nem történhetett mozgás. Ezt támasztja alá
az is, hogy megszűnt a mozgás 2018.04.11 napját követően, amikor is a pártok (és mindenki)
rendelkezésére bocsájtották az adatokat (publikálták).
A szavazókörök analitikus adataiból számított kummulált adatai nem egyeznek az NVI
honlapon kitett aggregált adatokkal.
Amennyiben elfogadjuk, hogy az eltérést egy még korábban fel nem dolgozott állományból
származó szavazatok hozzáadása okozza, akkor is elképzelhetetlen, hogy az összes érintett
szavazó 67 %-a, másnap viszont már 80 %-a a FIDESZ-re voksoljon.
Mivel az adatok inkonzisztenciát, alátámasztást nem nyert mozgást és eltérést mutatnak, ez
alátámasztja, hogy az NVR nem zárt, és jelen formájában nem is auditálható, mivel hátulról is
lehetséges a módosítása.
https://files.fm/u/nsepmmcm

2018.04.10. és 2018.04.16. között az eredmények táblázatban az alábbi
változtatások történtek, ami az NVR zártságánek hiányát nyilvánvalóan mutatja:
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select
mirror0410.VKER,
mirror0410.SZAVKOR,
mirror0410.IE,mirror0416.IE,
mirror0410.OE,mirror0416.OE,
mirror0410.KE,mirror0416.KE,
mirror0410.LE,mirror0416.LE,
mirror0410.ME,mirror0416.ME,
mirror0410.NE,mirror0416.NE
from
eredmenyek_2018 mirror0410
join eredmenyek_0416 mirror0416
on mirror0410.VKER = mirror0416.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0416.SZAVKOR
where
mirror0410.IE <> mirror0416.IE or
mirror0410.OE <> mirror0416.OE or
mirror0410.KE <> mirror0416.KE or
mirror0410.LE <> mirror0416.LE or
mirror0410.ME <> mirror0416.ME or
mirror0410.NE <> mirror0416.NE

A www.valasztas.hu oldalon nincs bizonyíték arra, hogy az urnával szavazók szavazatai
helyesen vannak regisztrálva.
Pl.
Budakeszi 02. az urnával szavazó 602 fő szavazati jegyzőkönyve nem tartalmazza a válaszok
minőségét, csak mennyiségét.
http://valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M14/T014/szkjkv_002.html
vagy
Dunakeszi 10.
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M14/T034/szkjkv_010.html
vagy
Kecskemét 50
http://valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T060/szkjkv_050.html
Mivel különböző helyiségek voltak felállítva a szavazókörben urnával szavazóknak, az
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urnával szavazók jegyzőkönyvei ugyanazokat a mutatókat kellene a jegyzőkönyvben
felmutatnia, mint ami más szavazókörökben gyakorlat, pl. az egyéni és listás jelölt tételes
számait. Ezeket a számokat viszont a www.valasztas.hu nem bizonyítja fényképes másolattal.
Ezen felül, mivel jómagam is igényeltem átszavazást, tudom, hogy mennyire bonyolult
mozgóurnát és átszavazást igényelni. Feltűnő, hogy az urna igénylőknek nem magasabb
százaléka élt választási jogával, mint a lakosság teljes része.
Mivel ezen lakosok már időt és erőfeszítést tettek, hogy mozgóurnával szavazzanak, ezért
jogosan feltételezhető, hogy magasabb lesz a részvételi arányuk. Hasonló feltételezés
működik a külföldön, illetve átjelentkezett szavazóknál.

Az átszavazások átláthatatlansága
Tények:
A. 196 000 átjelentkező volt az 5425826 szavazatból ez 3,61 % jelentősen képes befolyásolni
az eredményen. Ezek bekerülnek egy zöld borítékba.
B. Ezek bekerülnek egy barna borítékba, lezárják, aláírják a ragasztópapíron. Ez az egyetlen
védőeszköz arra, hogy bizonyítani lehet hogy nem cserélték el. Ezeket az aláírásokat senki
nem tartja nyilván.
C. Éjjel jönnek a papírokért a kerületi VB tól elviszik. Milyen átadási jegyzőkönyvek
születnek?
D. A Kerületi VB-től ki viszi el? Milyen átadási Jegyzőkönyv készül.
E. A szállító hogy végzi a szállítást? Milyen átadasi jegyzőkönyv készül?
F. Az NVI-nél ki veszi át? Milyen Jegyzőkönyv készült.
G. A bontáskor, hogyan ellenőrzik, hogy az került-e oda amit küldtek a szavazóköribizottsági
elnők átadott? utólag sem lehet ellenőrizni, mert a barna borítékokat kidobják, nincs fénykép a
sértetlen borítékról és aláírókról, mint a jegyzőkönyveknél. Miért lenne ez más, mint a
jegyzőköny aláírása.
Konklúzió:
1. Nem tudják ellenőrizni a borítékok valódiságát, mert nincs meg minden szavazóköri
aláíró aláírásmintája. nincs ott bontáskor a szavazóköri elnök, aki lezárta a borítékot, és
ellenőrizhetné.
3. Bármi bontásra kerülhetett. Ki végzi a bontást? Az NVI és alkalmazottai a kormány
emberei, én nem bízom bennük, egy szavazóbizottságban már bíznék, ellenzéki
delegáltakkal, de még azok sem tudnák ellenőrizni, hogy valóban az került nyitásra amit
a szavazóköri elnök küldött.
4. A rendszer nem biztosítja a szavazás auditálható módját, ellenőrizetlen szavazatok
kerülhetnek a rendszerbe.
A szavazás eredménye megtámadható.
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Hunvald György 2 új fényképet töltött fel.
6 órája ·
Nálunk, a Budapest 05 EVK-ban a valasztas.hu szerint (NVI) 69.196 fő volt a névjegyzék
szerinti szavazó a választás napján 18:30-kor, mai állapot szerint már csak 65.297 fő.
Ebben mindenki benne van, még a dekódoló informatikus is.
A legérdekesebb szám azonban a szavazáson megjelentek száma: 18:30-kor 45.533 fő, 19
órakor pedig 39.952 fő.
A kettő között 5.581 fő a különbség!!!!
Az NVI szerint:
"A 18.30-as napközbeni tájékoztató adatok tehát tartalmazzák az átjelentkezéssel szavazókat,
ezzel szemben a szavazás lezárásáig megjelent választópolgárok számában az átjelentkezők a
szavazás estéjén még nincsenek benne, a
külképviseleteken szavazók számát pedig ekkor még egyik adat sem tartalmazza."
Csakhogy ez sehogy sem jön ki, az ő határozata szerint 3.796 főnek kellene lennie az 5.581
fővel szemben

2018.04.10. és 2018.04.16. közötti pártlistás manuális módosítások backend oldalon:
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04.10

04.16

0

13

Felsőnyék 001.

LEHET MÁS A POLITIKA

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

Kál 002.

LEHET MÁS A POLITIKA

Budapest II. kerület 004.

NET PÁRT

Budapest II. kerület 004.

16

2

0

16

66

0

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

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.
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Összefoglaló az átjelentkezésekkel kapcsolatban
2018. március 28. szerda, 13:30 Választás 2018 - fontos határidő jár le szombaton
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_2018_fontos_hatarido_jar_le_sz
ombaton.659511.html
Pálffy Ilona, az NVI elnöke szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: Az
átjelentkezési kérelmeket április 6-án 16 óráig lehet benyújtani, ezt eddig 89
ezren tették meg, de várhatóan ez a szám is több lesz, mint négy éve volt.
Budapesten a VIII., a IX., a XI., a XIII., és a XIV. kerületben van sok átjelentkező.
-----------------------------------------------------------------2018. április 6, 16:00, péntek Kitolták az átjelentkezési határidőt 4-ről 5 órára
https://444.hu/2018/04/06/annyira-belassult-a-valasztashu-hogy-kitoltak-azatjelentkezesi-hataridot-4-rol-5-orara
Eredetileg ma délután 16 óráig lehetett volna átjelentkezési kérelmet benyújtani a
Nemzeti Választási Iroda online felületén, ha valaki nem a lakóhelyén szeretne
szavazni. A sok átjelentkező miatt azonban úgy belassult a rendszer, hogy az NVI
háromnegyed 4-kor közölte,
módosítják az átjelentkezési határidőt délután 17:00 órára.
Az NVI még a napközben azt közölte, hogy "az utolsó nap több tízezren kérnek
átjelentkezést, ez lassítja le az online ügyintézést", amely nem állt le, “csak a
korábbinál lassabb válaszadással működik"

--------------------------------------------------------------------------------2018. április 7. szombat, 13:21 Választás: 200 ezren döntöttek úgy, hogy megkönnyítik

maguknak a részvételt
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valasztas_200_ezren_dontottek_ugy_hogy_megkonny
itik_maguknak_a_reszvetelt.660123.html
Az utolsó órákban 30 ezren, összesen mintegy 200 ezren jelentkeztek át szavazni a
lakóhelyüktől eltérő településre vagy fővárosi szavazókerületbe - mondta Pálffy Ilona,
a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.
MTI, 2018. 04. 07. 14:38 NVI: Az utolsó órákban 30 ezren jelentkeztek át
https://www.lokal.hu/2018-04-nvi-az-utolso-orakban-30-ezren-jelentkeztek-at/
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Pálffy Ilona elmondta: a négy évvel ezelőttihez hasonlóan most is nagyon sok kérelem
érkezett az utolsó órákban, ezért volt szükség arra, hogy 17 óráig meghosszabbítsa az
átjelentkezési határidőt.
Összesen 212 259 átjelentkező van, közülük 200 041 “valódi” átjelentkező, 12 218
ember pedig olyan szavazatszámláló bizottsági tag, aki kérte, hogy a feladatteljesítése
helyén szavazhasson. A legtöbben – 350-en – Debrecenből kértek átjelentkezést más
településre. Négy évvel ezelőtt 128 ezren szavaztak átjelentkezéssel.
Megjegyezte, hogy a 212 ezer átjelentkezési kérelemből 200 ezret elektronikusan
nyújtottak be, csak 12 ezret személyesen.
Pálffy Ilona elmondta: a magyarországi választók száma 7 875 505, közülük
átjelentkezéssel szavaznak 200 041-en, a 118 külképviseleten pedig 58 310-en.
Levélben szavaz 378 449 választópolgár.
Összesen 8 253 954 választópolgár szavazhat. (Megj.: A hivatalosan közzétett adatok
ettől némileg eltérnek.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------MH/MTI – 2018.04.10. 11:19 Mindenhonnan megérkeztek az átjelentkezők voksai az
NVIhez http://magyarhirlap.hu/cikk/115255/Mindenhonnan_megerkeztek_az_atkelentkez
ok_voksai_az_NVIhez
A vasárnapi voksoláson lehetőség volt arra, hogy a választópolgár, aki nem a lakóhelyén
tartózkodott, egy másik magyarországi településen adhassa le voksát. Mintegy 200 ezren jelezték
a választás előtt, hogy így kívánnak szavazni.
Mivel az átjelentkezéssel szavazók is a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre voksoltak, ezeket
eljuttatják a választók lakóhelye szerinti választókerület meghatározott szavazókörébe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2018.04.10. Így véli a Nemzeti Választási Iroda
https://varosikurir.hu/igy-veli-a-nemzeti-valasztasi-iroda/
Még legfeljebb 310 980, magyarországi lakóhellyel rendelkező választó szavazatát nem
számoltak meg a szavazatszámláló bizottságok. Ez a szám az átjelentkezéssel
szavazókból, a külképviseleteken voksolókból és azoknak a szavazataiból áll, akik
olyan szavazókörben szavaznak, ahová ezeket a voksokat még „várják”.
A www.valasztas.hu oldal adatai szerint az „utazó” szavazatokra váró 106 szavazókörbe
összesen legfeljebb 310 980 szavazatot várnak: ez a szavazókörben leadott (a
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szavazókörhöz tartozó „normál” szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők
szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.
(MTI)
(Hogy honnan szedték ezt a számot, nem tudom. Külképviseleten leadott szavazatok
száma: 51.854 + 200.041 fő névjegyzékben lévő átjelentkezéssel szavazó közül 170-180 e
=230 e szavazat.
Van még nekik egy titkos 73 e fős szavazóbázisuk is, amelyet én „látens átjelentkezőknek”
hívok, mert a szavazás végén, az átjelentkezőkkel együtt emelik ki őket a névjegyzékből,
majd az átjelentkezőkkel együtt teszik őket vissza. Ezt beleszámítva jöhet ki a 310 e fő.)

2018-04-13 A Nemzeti Választási Iroda értetlenül áll az MSZP közleménye előtt
https://pestisracok.hu/a-nemzeti-valasztasi-iroda-ertetlenul-all-az-mszpkozlemenye-elott/
NVI jelezte, független szakértők bevonásával vizsgálatot folytat, amelynek eredményéről
tájékoztatni fogja a pártokat és a nyilvánosságot. Közölték: a választói névjegyzéket az
átjelentkezési kérelmek feldolgozása után, a törvényes határidőn belül, április 6-án 22:13:52kor lezárták.
A választásnapi névjegyzéki adatok nem térhetnek el az NVI honlapján
található adatoktól
– tették hozzá. Megismételték, hogy a szavazóköri eredményekkel kapcsolatos
jogorvoslatokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknál kell jelezni
április 17-én, jövő kedden 16 óráig. Ezekkel kapcsolatban az NVI-nek nincs hatásköre –
olvasható a közleményben.

2018.04.17.
http://hvg.hu/itthon/20180417_Palffy_Ilona_a_valasztas_ota_a_lemondasan_gondolk
ozik
Az ingadozó részvételi adatokról Pálffy azt mondta, a választás napján a választásra
megjelenteket strigulázták a szavazókörökben, ez alapján adtak ki napközben
részvételi adatokat, de ebben benne voltak az átjelentkezettek is. Este azonban az
átjelentkezettek borítékjait (220 ezer boríték) nem számolták össze, ezért az ő
számuk nem jelenhetett meg a részvételi adatban.
2018.04.07. https://444.hu/2018/04/07/ez-lesz-minden-idok-valasztasa

Nemzetiségi listára 59 445 választópolgár szavazhat, a legtöbben németek
(33 168), nekik még arra is van esélyük, hogy a jelöltjük ne csak szószóló
legyen az országggyűlésben, hanem teljes értékű képviselő.
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Átjelentkezők adatainak megjelenése
2018.04.19-én észleltük, hogy az átjelentkezők szavazatai olyan új szavazóköröknél
jelentek meg, amelyek még 2018.04.10-én nem voltak jelen az NVR rendszerében.
Ezeket az új szavazóköröket és az átjelentkezők szavazatait az alábbi lekérdezéssel
találhatjuk meg:
--04.10-én még nem létező adatok a pártlistákon, ami 04.16-án már létezett
(valószínűleg az átjelentkezők)
select
mirror0415.SZAVKOR,
mirror0415.PART,
mirror0415.SZAVAZAT,
mirror0410.SZAVAZAT
from
partlistak_04162 mirror0415
left join partlistak_2018 mirror0410 on
mirror0410.VKER = mirror0415.VKER and
mirror0410.SZAVKOR = mirror0415.SZAVKOR and
mirror0410.PART = mirror0415.PART
where mirror0410.SZAVAZAT is null
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
CSALÁDOK PÁRTJA
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
TENNI AKARÁS MOZGALOM
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

102393
62507
37420
30248
24657
13181
9717
3590
448
444
361
322
160
98
93
88
77
73
66
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NET PÁRT
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

49
42
41
25

Amennyiben felidézzük az Jobbik/Fidesz mutatót azokból a szavazókörökből, ahol
csak a Fidesz volt jelen a bizottságokban, és ahol ellenzéki delegáltak is voltak a
bizottságokban, akkor ezt látjuk:

Átjelentkezők Jobbik/Fidesz aránya
120000
100000
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60000
40000
20000
0

Kék: Fidesz, sárga: Jobbik. Arány:

61%
Ez az anomália véleményünk szerint a véletlennel nem magyarázható. Az
átjelentkezők ugyanabból a társadalomi sokaságból valók, mint a szavazókörökben
helyi szavazóként megjelent polgárok, csak éppen a választás napján máshol
tartózkodtak, nem a lakóhelyükön.
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Tisztelt Uram!
Ez év április 8-án én is szavazatszámláló bizottsági tag voltam a XII.
kerületben, az Orbánhegyi út 3/a alatti óvodában, a 9-es számú
szavazókörben, a Jobbik delegáltjaként.
Este 7 után az urnák felbontása után, a lapok szortírozása közben
vettük észre, hogy jónéhány szavazólapon teljesen más színű kék a
pecsétnek a színe. Kérdésünkre az elnök azt válaszolta, hogy ez
bizonyára azért van, mert a bélyegzőpárnában a tinta kiszáradt, és
vizet öntöttek rá! Ez számomra teljességgel elfogadhatatlan
magyarázat.
2002. októbere óta minden választáson és népszavazáson közreműködtem
delegáltként, és ez alatt a hosszú idő alatt egyszer sem fordult elő
az, hogy tinta helyett vizet használtak volna!
Egy másik, nagyon különös észrevétel: nálunk a Fidesz-KDNP jelöltje
Gulyás Gergely volt. A lapok összeszámlálása elején a bizottság
helyettes elnöke ellentmondást nem tűrő stílusban egyszemélyben
magához ragadta az említett Fideszes jelöltre beérkezett szavazólapok
átszámolását. Mikor ezzel első próbálkozásra végzett, jelentette, hogy
az eredmény összesen:209 darab szavazat. Ezután arra hivatkozva, hogy
valami szerinte nem stimmel, ugyanő még egyszer átszámolta az egészet,
és ekkor már 299-et talált. A bizottságunkból még mások is beszálltak,
kb. 4-szer vagy 5-ször átszámolták csak ezt a "kategóriát", és
legvégül 304 darabot hoztak ki!
A bizottság elnöke /egy idősebb, basáskodó férfi/, keményen megszabta,
hogy mikor ki mit számolhat, és apróra előírta, hogy melyik köteget
hová tegyünk, mi maradjon elöl. Ennek eredményeként pl. hiába tettük
félre az első körben a pártokra adott szavazólapokat, az asztalon
egyidejűleg ott kellett tartanunk az összes egyéni szavazólapot /már
szétválogatva/, és szigorúan kiosztották, hogy melyikünk mit
számoljon. Így egyidejűleg végezve a számolást, képtelenség volt arra
is figyelni, nem juttatott-e be valaki egy "előre preparált"
szavazólap-csomagot és tette hozzá egy adott jelölt lapjaihoz egy
óvatlan pillanatban.
(Ráadásul a termünknek két, ajtó nélküli kijárata van /az egyik
egyenesen a konyhába, onnan a mosdóhelyiségbe vezet/, és pont a lapok
számolása idején az elnök kétszer is elrendelt 5-5 perc pihenési
szünetet, ami alatt lehetetlen volt mindenegyes tagnak a mozgását
folyamatosan követni.
Sajnos a választások lebonyolítása általában bölcsődék, óvodák
játszószobáiban, iskolai osztálytermekben szokott zajlani, ahol
bennmaradnak az összes játékok, berendezési tárgyak /pl. kisszékek/.
Ezek a helyszínek annyira áttekinthetetlenek, különösen akkor, amikor
hosszú kígyózó sorokban állnak a szavazók, nem egyszer több
kisgyerekkel, vagy nagyon idősek bottal, járókerettel és kísérővel,
hogy egyáltalán nem lehet kiszűrni, ha valaki stikában ki- vagy
bejuttat oda nem való dolgokat!)
A többszöri átszámolás után tapasztalt ekkora eltérések példátlanok!
Én a hosszú évek alatt többször kértem, hogy mi pártdelegáltak
egyforma eséllyel indulhassunk azokkal a tagokkal, akiket az
önkormányzat delegál, és akik /minden bizottságban hárman vannak
ilyenek/ pénzt is kapnak a munkájukért, noha semmivel sem végeznek
több munkát, mint mi!
Én tudatosan mindig más választókörbe kértem magamat, és mindenhol azt
tapasztaltam, hogy ezek a fizetett tagok nagyon arrogánsan, többnyire
hatalmukkal visszaélve viselkedtek velünk többiekkel. Az a vélemény
alakult ki bennem, hogy ez a szerepkör csak bizonyos, "megbízható"
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emberek privilégiuma.
Egy alkalommal az is megtörtént, hogy reggel fél 6 körül, amikor
ellenőriztem, hogy a szavazókörünkben a nap során szükséges 100-as
kötegek megvannak-e, az egyik típusúból 3 köteg /azaz 300 darab/, egy
másik fajtából 4 köteg /vagyis 400 szavazólap/ hiányzott! Az egyik
ilyen kategória a kerületi polgármester /Pokorni Zoltán/, a másik
hiányos "készlet" a fővárosi főpolgármester /Demszky Gábor/
választásához tartozott! A dobozban találtam még egy teljesen
hivatalos átvételi bizonylatot, aláírásokkal, pecséttel, arról, hogy
minden tartozékot hiánytalanul, rendben találtak és átvettek!!!
Egyébként két bélyegzőpárna szerepelt az átvételi papíron, a
valóságban viszont csak egy volt!
Ugyanakkor -igen meglepő módon- az akkori bizottsági elnökhelyettes
egy fiatal nő volt, akin az első pillanatban egyértelműen látszott,
hogy súlyosan drogfüggő!
Az egész nap során semmilyen érdemi munkát nem végzett, többször
hosszú órákra eltűnt, amikor bent volt néhány perc erejéig,
gyakorlatilag a teljes passzivitás jellemezte.
A legutóbbi bizottságunkban is volt egy idősebb férfi /szintén az
önkormányzat szineiben!/, aki az egész nap során többet tartózkodott a
konyhában, és valószínűleg kint az udvaron, mint velünk bent a
teremben. Mint kiderült kemény dohányos. Még kettőnket, akik vállaltuk
a mozgóurnázást, azzal is megbízott, hogy útközben vegyünk neki
cigarettát a vasárnap is nyitvatartó élelmiszerboltban /persze, még
pénzt sem adott előre!/
Természetesen, a nap nagyrészében teljesen tétlenül üldögélt, szinte
mindenből kivonta magát.
Összegzésül: ezeket azért említem meg, mert mindaddig, amíg az
ellenzékinek számító pártok szimpatizánsai, delegáltjai nem kaphatnak
az önkormányzatiakkal egyenlő státuszt, nincs esély, hogy az eddig még
fel nem derített, de valószínűsíthető összefonódásokat meg lehessen
szüntetni, és nagy valószínűséggel ezek miatt a zűrös és aggályos
viszonyok miatt is elképzelhetőek választási csalások!
Elnézést kérek, hogy meglehetősen hosszan fejtettem ki a
mondanivalómat; talán használhatóak ezek az információk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen behatóan és felkészülten
igyekeznek feltérképezni a lezajlott választás informatikai hátterét,
és szorítok Önöknek, hogy siker koronázza az erőfeszítéseiket.
Üdvözlettel,
Már reggel meg volt az első lefülelt Fidesz csalás:
http://b1.blog.hu/2018/04/08/megvolt_az_elso_valasztasi_csalas_fideszes_probalt_trukkozni_elkaptak
https://mno.hu/belfold/lefuleltek-az-elso-csalot-egy-fideszes-delegaltat-2458685
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