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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Vizsgál-e az Ügyészség voksturizmussal kapcsolatos 
ügyeket?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Magyarországon a voksturizmus egyre nagyobb gyakoriságnak örvend, az elmúlt választások után
nem egy olyan történetről lehetett hallani, ami ezt erősíti meg. A határ melletti települések lakói
szerint  választások  alkalmával  bevett  gyakorlat  Ukrajnából  akár  magyarul  sem  beszélő
voksturistákat  pénz  ellenében  Magyarországra  utaztatni,  így  Kispalád  mellett  Záhonyra,
Beregsurányra  vagy  Tiszabecsre  –  az  ország  legszegényebb  térsége  révén  a  rászoruló  lakosok
párezer forint ellenében pedig igent mondanak a határ másik oldalán élő emberek bejelentésére.
Mivel a voksturizmus és a szavazatvásárlás sértik a választási verseny tisztaságát, ezért szükséges
az állami fellépés.

A  jelenség  a  legjobban  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyei  4.  számú  országgyűlési  egyéni
választókerületben figyelhető meg, vagyis a vásárosnaményi körzetben. Ellentmondva az országos
demográfiai trendeknek, az Ukrajnával határos választókerületben markánsan nőtt a lakosság 2010
óta – 2014-ről 2018-ra a húsz legtöbb új szavazóval rendelkező településből 4 ebben az OEVK-ban
található, míg arányaiban a húszból már 9. A számok azt jelentik, hogy miközben 2014-ről 2018-ra
országos szinten 1,2%-kal csökkent az új választók száma, addig a vásárosnaményi kerületben több
mint 5%-kal nőtt – 2010-hez képest pedig 10,5%-kal. Ugyanígy megfigyelhető az is, hogy 2018-
ban 2014-hez képest több mint 6000 szavazattal kapott többet a kormánypártok jelöltje. Egyébként
ebben  a  választókerületben  találhatóak  azok  a  települések,  melyben  száznál  is  több  bejelentett
lakóval rendelkező ingatlanok állnak.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!



-  Az  elmúlt  országgyűlési,  illetve  helyhatósági  választásokkor  a  hamisan  bejelentett
lakcímek  esetén  vizsgálták,  hogy  megvalósult-e  választással  kapcsolatos
bűncselekmény? Amennyiben igen, hány ilyen eset történt?

- Az Ügyészség szerint van összefüggés a szabolcsi 4. számú választókerület hirtelen
megugrott lakosságszáma és a kormánypárti jelölt megugrott voksainak száma között?
Ennek kapcsán folytattak vizsgálatokat?
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