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Tisztelt Elnök Úr i

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi )(XXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályí rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II .
24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Polt Péter Urhoz :

Hányszor csaltak Terézvárosban 8?

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr i

Már több mint két esztendeje folyik nyomozás a 2014. évi önkormányzati választáson bizonyította n
lezajlott terézvárosi választási csalás ügyében . Az eljárás azért is különösen fontos, mert nagyon sok ,
a bizonyítottan bekövetkezett csaláshoz hasonló körülmény mentén megvalósuló egyéni jelölésre ,
választási indulásra került sor mind az önkormányzati választáson Terézvárosban és má s
kerületekben, mind a 2014. évi országgyű lési választáson .

Amint azt a kormánypárt egyik képvisel ője, Gulyás Gergely megfogalmazta egy idei konferencián, a
választási rendszerben olyan hibák maradtak, „ami a korábbi, 2014-es választási tapasztalatok
alapján visszaélésekre adott okot, ezért ez ki kell szűrni” .

Mára a közvélemény számára teljesen világos, hogy a 2014-es választásokon egyes szervezete k
visszaélések útján indulhattak el a választáson, és céljuk lehetett az állam által biztosított forráso k
megszerzése is ennek során .

Miközben az Állami Számvevőszék is elvégezte a feladatát és talált is visszaéléseket, a 2014-es
önkormányzati választás terézvárosi eseményei után zajló nyomozás mélyebben feltárhatja ezeke t
az összefüggéseket . A nyomozati eljárás során ellen őrzésre kerülhetnek a visszaéléssal gyanúsított
pártok felhasznált költségvetési forrásai, annak szerz ődéses háttere, a pénzmozgások címzettjei .
Feltáró nyomozás nélkül ugyanis nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy az őszi események



megalapozásában már a tavaszi költségvetési forrás, és az azokkal való visszaélés is szerepe t
játszott . Ez pedig elemi fontosságú mind az ügy felderítése, mind a szabályzás továbbfejlesztés e
szempontjából .

Ezért kérdezem Önt :

1. Találtak-e a Szociáldemokraták néven induló párt 2014 . évi önkormányzati választás i

terézvárosi indulásával kapcsolatban folytatott nyomozás során akár Terézvárost, akár má s
budapesti kerületeket vagy egész Budapestet érintő olyan iratot, megbízást, szerződést,

mely összefüggésbe hozható az elhunyt alelnök vagy a fiktív ajánlásgy ű jtő személyével,

tevékenységével ?

2. Találtak-e a Szociáldemokraták néven induló párt pénzmozgásaiban, átutalásaiban, pénztár i

kifizetéseiben a fentiek összefüggésében Terézvárost, a hivatkozott kerületeket vagy egés z

Budapestet érintő olyan dokumentumot, bizonylatot, mely összefüggésbe hozható a z

elhunyt alelnök vagy a fiktív ajánlásgyű jtő személyével, tevékenységével?

	

.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A demokrácia m ű ködésének alapfeltétele, hogy a polgárok bízzanak annak intézményeiben ,
ismerjék annak m űködését . A Magyar Országgyű lés keretei között sokszor vitázunk, biztosan nagyon

kevés dologban értünk egyet . A Legfőbb Ügyészség m űködésével kapcsolatban is nyilvánvalóan más

a véleményünk .

Ezzel együtt ez az ügy messze túlmutat önmagán . A magyar demokráciába vetett hit alapkérdéseir ő l

van szó, ahol ha egyszer, egy helyen megtörténhet egy ilyen visszaélés mindenfajta következmén y

nélkül, akkor a jövőben is könnyen lehet, hogy megtörténik, akár sokkal nagyobb mértékben . Ez

pedig nem lehet érdeke egyetlen józanul gondolkodó magyar állampolgárnak se .m .

Várom egyértelm ű válaszát !

Budapest, 2016 . november 4 .

Tisztelettel :
Kunhalmi Ágnes

országgyű lési képviselő
MSZP
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