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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: "Miért alkalmaznak kettős mércét, amikor választással 
kapcsolatos bűncselekményeket kell feltárni?" 

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

A napokban Józsefvárosban egy félreérthető fotó miatt a fideszes választási bizottság feljelentését 
követően azonnal nyomozás indult és 2 nappal később már megjelent a rendőrség Pikó András 
ellenzéki polgármesterjelölt kampányirodájában, ahol két laptopot lefoglaltak. Ezzel párhuzamosan 
a fotón látszó személyeket beidézte a rendőrség.

A probléma az ügyben nem az, hogy vizsgálódik a rendőrség, hanem az, hogy a korábbi sokkal 
nyilvánvalóbb fideszes törvénysértések esetében semmi sem történt, pedig nem is 1 ilyen esetről 
tudni az elmúlt évekből. Az Európai parlamenti választások során például véletlenül kiposztolta a 
fideszes képviselő, ahogy a választókat hívogatva éppen nyilvántartásba veszi őket a Kubatov-
listán.

Sokkal durvább eset történt Zuglóban a 2018-as országgyűlési választások során. A Lendülettel 
Magyarországért nevű álellenzéki kamupárt elnöke, Lévai Katalin hamisított ajánlóívekkel bukott le
Zuglóban. Több lapon is pontosan, sorrend tekintetében is megegyeztek a nevek a Jelen Tamás 
fideszes képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken szereplő nevekkel. Az ügyben több feljelentés is 
történt, de az ügyészség és a rendőrség szemet hunyt a bűncselekmény felett.

Lévai Katalin kapcsán fontos megemlíteni azt is, hogy egy a Partizán által készített 
dokumentumfilm egyértelműen lebuktatta a kamupárt-hálózatot üzemeltető Lévait, ám az ügy 
szintén felderítetlen maradt. Ez azért is aggasztó, mert az említett kamupártok 2,6 milliárd forint 
tartozást halmoztak fel, mivel a választási eredményük a központi kampánytámogatás 
visszafizetésére kötelezi őket. Az említett pártok vezetői ellen szintén nem történt hatósági fellépés, 



a pénzt sem sikerült behajtani rajtuk.

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr,

Miért alkalmaznak kettős mércét, amikor választással kapcsolatos bűncselekményeket kell feltárni?

Tisztelettel,

Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
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