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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Dr .
Polt Péter legfőbb ügyészhez

Valóban semmi dolga nincs a b űnüldözőszerveknek a nyilvánvaló választási csalá s
ügyében? "

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Mint emlékezetes a Pécsi Ítélőtábla a szekszárdi önkormányzati képviselőválasztás
eredményét négy szavazókör tekintetében megsemmisítette, mert bizonyítottnak találta, hog y
a választópolgárokat szervezetten szállították, és pénzt fizettek szavazataikért .

Az elkövetett, és bíróság el őtt bizonyított cselekmény nemcsak a választási eljárás i
szabályokat sérti, hanem felveti a választás, népszavazás, népi kezdeményezés és az európa i
polgári kezdeményezés rendje elleni b űncselekmény elkövetésének gyanúját is . Erre
figyelemmel Kurtyán Ferenc, az MSZP Szekszárdi Szervezetének elnöke feljelentést is tett ,
ami alapján a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. október 31-én nyomozást rendelt el .
Mivel a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság elfogultságot jelentett be az ügyben, a
nyomozást a Baranyai Rendőr-főkapitányságnak kellett volna lefolytatnia. 2015 . január 13-án
azonban a Baranyai Rendőr-főkapitányság megszüntette a nyomozást azzal az indokolással ,
hogy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése és az eljárá s
folytatásától sem várható eredmény.



A nyomozás megszüntet ő határozattal szemben a feljelentő panasszal élt, amelyben felhívta a
figyelmet arra, hogy a választási eljárás során a bíróság már folytatott le bizonyítást a z
ügyben, ami a büntetőeljárás tekintetében is kiindulópontul szolgálhat .

A panaszt a Tolna Megyei Főügyészség meglehetősen önellentmondásos indokolással
utasította el . Egyfelő l kifejtette, hogy a bűncselekménnyel érintett, elcsalt választásokon alul
maradt jelölteket indító jelöl ő szervezet nem tekinthető sértettnek, ezért panaszjoggal sem
rendelkezik . Pár mondattal később viszont már azt hozza fel az elutasítás indokaként, hogy a
panasz új tényt, vagy körülményt nem tartalmazott . Ez az érvelés azonban a panasz érdemi
elbírálását feltételezi .

Bár az Pécsi ítélőtábla által megállapított tényállás a nyomozó hatóságot és az ügyészsége t

valóban nem köti, azonban a jogerős bírósági döntés teljes figyelmen kívül hagyás a

mégiscsak megdöbbentő . Az ítélőtábla határozatának indokolásában megjelölt bizonyítékok
minimum jól használható kiindulási pontul szolgálnak egy sikeres nyomozás lefolytatásához ,

már amennyiben a bűnüldöző szervek részéről van erre hajlandóság. A Tolna Megyei

Főügyészség határozata alapján azonban úgy tűnik, nem a nyomozás sikeres lefolytatásán,

hanem az eljárás megszüntetésének jogi indokainak kimunkálásán dolgoztak inkább a

hatóságok .

A fentiek alapján az alábbi kérdéseket intézem Legfőbb Ügyész Úrhoz :

• Egyetért-e azzal, hogy a választási csalást megállapító jogerős bírósági döntés

ismeretében elvárható a választás rendje elleni bűncselekmény eredményes feltárása?

Ha igen, milyen intézkedést tesz az eljárás lefolytatása érdekében ?

• Mivel a bírósági ítéletét konkrétan megnevezett személyek írásba foglal t

nyilatkozatain alapul, felvetődik a kérdés, milyen bizonyítékok kellenek még ahhoz,

hogy a bűnüldöző szervek is képesek legyenek végére járni az ügynek?

• Ön osztja-e a Tolna Megyei Főügyészség álláspontját, miszerint még a választásokon

induló jelöltek és jelöl ő szervezetek sem tekinthetők a választás rendje elleni

bűncselekmény sértettjének? A Be. 51 . § (1) bekezdése szerint sértett az, akinek a

jogát vagy a jogos érdekét a b űncselekmény sértette vagy veszélyeztette . Valóban nem

sérül annak a joga vagy jogos érdeke, aki rengeteg időt és munkát fordít a választás i

kampányba, végül pedig azért nem nyeri el a mandátumot, mert a választást a z

ellenfele elcsalja?

Budapest, 2015. március 9 .

Heringes Anita
országgyű lési képviselő
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