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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: "Hányszor csalnak még Terézvárosban?" 

A 2018. évi országgyűlési választások során, Budapesten, Terézvárosban és Erzsébetvárosban ismét
választási csalás történt.

Ki  ne  emlékezne  arra,  hogy a  2014.  évi  önkormányzati  választások  alkalmával  a  Fidesz  és  a
Schmuck-féle párt választók különleges személyes adatainak átadásával, az ajánlóíveken aláírásuk
meghamisításával  akarták a  választások eredményét  befolyásolni.  Elgondolkodtató,  hogy az Ön
ígéretei  ellenére  a  rendőrség  felfüggesztette  a  nyomozást,  és  az  istennek sem akarja  kideríteni,
személyesen kik adták át az adatokat, illetve kik hamisították az aláírásokat.

Persze választási csalásból egy is sok, de Terézvárosban most már ez a rendszer és hagyomány. Az
idei  országgyűlési  választások  alkalmával,  az  országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottságába delegált, a DK jelöltje által felkért MSZP-s tag, dr. Kékesi Tibor megint tömeges, sőt
szinte teljeskörű azonosságot állapított meg két jelölőszervezet adatai között, miközben az aláírások
nyilvánvalóan eltérőek voltak. A nem minden ajánlóra kiterjedő vizsgálat során 341 hamis ajánlásig
jutott el, s a további feltárásban csak az akadályozta meg, hogy a rendőrség – feljelentése nyomán –
most  példás  gyorsasággal  és  minden  ajánlóívre  kiterjedően  lefoglalta  a  csalásban  résztvevő
szervezetek dokumentumait.

Talán  nem  meglepő,  de  megint  a  Fidesz  és  a  szokásos  módon  egy  kamupárt,  a  Lendülettel
Magyarországért  (LM)  a  hamisítás  résztvevői,  szerencsére  haszonélvezői  most  nem,  mivel  a
kerületben  az  LM  jelöltje  el  sem  indulhatott,  a  Fidesz  pedig  veszített.  Viszont  több  fővárosi
kerületben  hasonló  jelenség  nyomára  bukkantak  a  helyi  választási  bizottságok  és  felmerül  a
költségvetési források illegális megszerzésének gyanúja is.

Ugyanakkor - ebben a kormánypártra nézve rém kínos ügyben – mély hallagatás tapasztalható a



nyomozószerv  részéről,  miközben  újabb  választások  közelednek,  és  nem  közömbös,  hogy
Terézváros lakói bízhatnak-e a voksolás tisztességes körülményeiben

A csalás  különlegessége,  hogy ezúttal  a  Fidesz nemcsak visszaélt  a  választók adataival,  hanem
maga is hamisított aláírásokat saját ajánlóíveire, mivel a választási iroda megállapította, hogy az
LM listáin is  szereplő személyek közül  legalább 9 főnek nincs  is  választójoga,  elhunytak vagy
egyéb okból nem szavazhatnak.

Fentiek alapján kérdezem:

Minden ajánlást megvizsgáltak-e a két jelölő szervezet esetében?

Hány azonosságot találtak a két szervezet ajánlásai között?

Hány választópolgárt hallgattak meg eddig az ügyben?

Hány hamis aláírást azonosítottak a Fidesz, illetve az LM ajánlóívein?

Hány  személy  került  meghallgatásra  a  Fidesz,  illetve  az  LM  érdekkörében  a  csalással
összefüggésben?

Meghallgatásra  került-e  a Fidesz és az LM jelöltje,  akik aktív szerepet  játszottak az ajánlóívek
felvételében, leadásában?

Gyanúsításra sor került-e a választás rendjének megsértése és költségvetési csalás ügyében?

Nyomoznak-e más fővárosi választókerületben e két szervezet hasonló visszaélése miatt?

Mekkora  költségvetési  támogatás  illegális  megszerzéséhez  vezethetett  a  két  szervezet
együttműködése?

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A 2014-ben leleplezett választási csalást követően számos képviselői szóbeli és írásbeli kérdésben
próbáltam  ráirányítani  a  figyelmet  erre  a  jelenségre.  A  választások  így  már  nem  csak
tisztességesnek,  hanem  szabadnak  sem  nevezhetők.  Önnek  és  a  hivatalban  lévő
Igazságügyminiszternek több levélben konkrétan felhívtam a figyelmét a magában a törvényben
megbúvó, a csalást lehetővé tevő hiányosságokra, végülis eredménytelenül. Ön szerint meddig tűrik
az emberek a Fidesz folytonos választási csalásait?

A terézvárosiak nevében is várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. 11.12.
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