
ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ

Kövér Lászl ó

az Országgyű lés elnöke részére

Országgyűlés Hivatala

ti am anyszám : ‘4I /10'N 0 G

Érkezett ' 1016 MÁJ 17.

írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

Egy volt a sok közül vagy minta a terézvárosi választási csalás ?

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

A terézvárosi választási csalás ügyében fordulok ismét önhöz . Ahogy az MNB és elnöke
botrányos, gyaníthatóan bűncselekmények sorozatával tarkított dolgaira fokozatosan derü l
napfény, amit a közvélemény néhány kitartó közszerepl ő és újságíró munkáj a

eredményeképpen napról-napra jobban megismerhet, úgy ebben a már tetten ér t
bűncselekményben is törekszem arra, hogy az azt feltáró kollégámmal együt t
megismertessem az újabb és , újabb részleteket Terézváros, de egész Budapest, s ő t az ország
lakosságával .

Nem hiszem, hogy a választások közeledtével megengedhető lenne, hogy egy már megtörtént
csalást, ugyanazok az elkövet ők megismételhessenek, vagy mintául szolgálhatna párttársai k

számára . Eddig ugyanis méltatlanul kevés figyelmet szenteltünk annak, hogy ez a
bűncselekmény sorozat nem valósulhatott volna meg a Fidesz és helyi korifeusai nélkül .



Fentiek alapján kérdezem, hogy

1. Ha a FIDESZ ajánlóíveinek leadása után juthatott az SZMPP az adatokhoz, akko r
vizsgálták-e kinél álltak rendelkezésre a választók adatai és azokat jogszer űen kezelték -
e?

2. Ki vagy kik juttathatták e1 a FIDESZ ajánlóinak adatait az SZMPP-hez, kinek volt err e
egyáltalán lehet ősége?

3. Meghallgatták-e ezen személyeket? Ha nem, mi indokolja ezt ?

4. Minimum hány személy közrem űködésére utal a személyes adatok átadása, a hami s

ajánlások rögzítése és felhasználása ?

5. Együttmű ködés, összedolgozás, hierarchia (utasítás) nélkül megvalósulhatott volna e z
a bűncselekmény sorozat? Ha nem, akkor ez min ősülhet b ű nszövetségben, esetleg
bűnszervezetben történő elkövetésnek ?

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

Legutóbbi válaszában már igen tömören oldotta meg tájékoztatási kötelezettségét . Bizonyára
érzékeli, hogy sem magam, sem az MSZP nem kíván csakúgy elmenni egy ilyen súlyú é s
következményű ügy mellett, ezért nem számíthat senki arra, hogy megsz űnik a figyelem és a
teljes feltárásra, megismerésre vonatkozó szándék .

Várom megtisztel ő, de kielégítő válaszát

Budapest, 2016 .05 .17 .

Tisztelettel :

unnalmi Agne
országgyű lési képvís ó

MSZP
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