Nyomtasd, másold, terjeszd!

Te is tehetsz a választás
tisztaságáért!
Tegyél panaszt ha ez történik veled, mint
választóval:
•• adataiddal visszaélés - ajánlásokat adnak
jelölteknek a nevedben, vagy akaratodon
kívül regisztrálnak kisebbségi névjegyzékbe vagy rendelnek a címedre mozgóurnát,
•• a választók befolyásolása ajándékokkal,
jogosulatlan előnyök ígéretével,
•• munkahelyi vagy hivatali megfélemlítés amikor azzal fenyegetnek, hogy te vagy a
családod elveszíti a munkáját, közmunkát,
szociális juttatásokat, vagy bármilyen más
hátrány éri ha nem a “megfelelő” jelöltet
támogatja.

•• más választási gyűlésének megzavarása,
•• választási gyűlésről mások (vélt vagy valós) politikai nézeteik miatti, nemzetiségi
hovatartozásuk miatt kizárása,
•• más nevében szórólapok, plakátok, másnak tulajdonítható FB-hirdetések terjesztése (hamisított impresszum),
•• egy jelölt magánéleti lejáratása, ha a magánéletből feltárt részlet nem indikatív a
jelölt hitelességére, alkalmasságára, politikailag releváns jellemére nézve.

Így kampányolnak szabálytalanul
a jelöltek:
•• más plakátjainak letépése, letakarása, elfedése más plakáttal,
•• olyan plakát elhelyezése, amelyről nem
egyértelmű, hogy az kit támogat

Tudj meg többet
a tisztaszavazas.hu oldalon!
A Tiszta szavazás! program a Civil Kollégium
Alapítvány, a TASZ, a Political Capital és az
aHang együttműködésében valósul meg.
A különszám kiadója: Civil Kollégium Alapítvány, 6090, Kunszentmiklós, Kunbábony
tanya 37/2

A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

A SZAVAZATOD CSAK A TIÉD!
Hogyan vernek át téged
a választásokon és előtte?
MEGMUTATJUK!

Vannak, akik csak azért létesítenek
magyarországi lakcímet, hogy egyéni
képviselőjelöltre is szavazhassanak, ne
csak listára. Mások választókerületek,
települések között változtatják meg a
lakcímüket, azért hogy beleszólhassanak egy olyan választásba, aminek a következményei nem őket érintik – legyen
az önkormányzati vagy országgyűlési
választás.
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1. A lakcímadatok kikérése
és a voksturizmus

Hallgassa online a Klubrádiót!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

TISZTA SZAVAZÁS (VI. évfolyam) | 2022. február 18.

Mindegy, hogy valakik ezért anyagi ellenszolgáltatást kapnak vagy kényszer,
fenyegetés hatására teszik, attól még
etikátlan, sőt, több esetben jogszabály-

ba is ütközhet, akkor is, ha 2021 vége óta
már nem számít közokirat-hamisításnak.
Ha a bejelentkezés célja az, hogy valaki ott szavazzon, ahol valójában nem él
életvitelszerűen, akkor az sérti a választási eljárási törvény alapelveit.

MIT TEHETSZ A
VÁLASZTÁSOK ELŐTT AZÉRT,
HOGY A VOKSTURIZMUSNAK
LEGYEN KÖVETKEZMÉNYE ÉS
LÁTHATÓ LEGYEN?
Fordulj közérdekű adatigényléssel a
népességnyilvántartáshoz vagy a településed jegyzőjéhez, hogy megtudd,
hány választókorú és nagykorú magyar
állampolgár él az adott településen.
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Ha azt tapasztalod, hogy a környezetedben hirtelen megnőtt az egy ingatlanba
bejelentett polgárok száma, akkor közérdekű bejelentést tehetsz a lakcímeket
nyilvántartó állami szervnek (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért
Felelős Helyettes Államtitkárság Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztálya) vagy a Nemzeti Választási Irodának, mint a választások adminisztratív
lebonyolítását szervező állami szervnek.

TÁJÉKOZTASD A SAJTÓT,
HOZD NYILVÁNOSSÁGRA,
HA GYANÚS ESETEKET
TALÁLSZ!
Te magad is beszámolhatsz
a gyanús esetekről online,
és ezt is megoszthatod a
sajtóval.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek
orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét
szolgálja.
Sem a nyilvántartó hatóság, sem a Nemzeti Választási Iroda nem nyomozóhatóságok, viszont a tőlük szerzett adatok
segítséget nyújthatnak a jogsértések
dokumentálásához, megállapításához
és szankcionálásához.
Bár a fiktív lakcím létesítése már nem
minősül közokirat-hamisításnak, ettől
még sérti a választási eljárási törvény
alapelveit. Tehát a valóságot nem fedő
lakcímbejelentés továbbra is lehet jogellenes.

200 fős EBESZ megfigyelői
csapat érkezik Magyarországra
az április 3-i választások idejére
Megnézik, lezárták-e az urnát,
rápillanthatnak a választói névjegyzékre,
figyelik a kampányolás menetét, az esetleges
nyomásgyakorlást, sőt még a választóknak
osztogatott ajándékokat is.
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A szavazatvásárlás
bűncselekmény!
3 év letöltendő börtönbüntetéssel sújtható az, aki
más szavazatáért pénz ad, és az is aki a szavazatát
eladja. A szavazatod csak a tiéd!
Fontos, hogy a választási kampány során és április 3-án sokan
legyünk, akik a választási visszaéléseket észreveszik, és tesznek is
ellenük! A szavazatod titkos! A szavazatszámlálók védik a helyiségen
belül, és kívül is van segítség a befolyásolás ellen!

2. Az ajánlással való visszaélés
Előfordulhat, hogy egyes jelölő szervezetek, aktivisták, jelöltek visszaélnek a
jelölő szervezetnek adott ajánlásokkal:
egymás ajánlóíveiről másolják, adjákveszik a választók adatait. Van hová fordulnod, ha azt gyanítod, hogy a te adataiddal is visszaéltek!
Mit érhetsz el?
Megtudhatod, a jelöltállításkor összeszámolt aláírások között valóban szerepelnek-e az adataid, aláírásod. Megkérheted az adatvédelmi hatóságot, hogy
vizsgálják meg az adataiddal való vis�szaélést.

mélyes adataid! Az ilyen kérést általában
ingyenesen kell teljesíteni. (Akárhogy
juttatod el a választási irodához a levelet, aláírás legyen rajta! E-mailben vagy
postán is benyújthatod a kérelmet.
A valasztas.hu oldalon a Kit ajánlottam? alkalmazás segítségével ellenőrizheted, ügyfélkapus bejelentkezéssel,
hogy kire érkezett ajánlás a nevedben.

3. A kamupártok
Mint a hazug, félrevezető, álhíreket közzétevő weboldalak esetében, itt sincs
egyértelmű módszer, csak olyan jelek,
amelyekre érdemes figyelni. Talán a legárulkodóbb jel, hogy ezek a pártok élnek
vissza legtöbbször az ajánlásokkal.

Hogyan tudhatod meg, hogy visszaéltek-e az adataiddal?
Írj a lakóhelyed szerinti helyi választási
irodának, kérj tájékoztatást arról, hogy
melyik ajánlóíveken szerepelnek a sze3

