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Írásbeli kérdés !

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i
a téma szerint hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter úrna k

"Gyanítható-e rendszerszintű csalás az ajánlásgyújtó' ívekkel kapcsolatban? "

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2018-as országgyűlési választás számtalan aggasztó és tisztázatlan kérdése közül az egyik
az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos problémakör. Mint ismert, több esetben találtak hamisítot t
aláírásokat különböző pártok ívein. Ilyen eset történ például Kisvárdán, ahol a helyi választási
bizottság az LMP ívein talált hamis ajánlásokat. Budapest 4-es számú választókerületébe n
szintén az LMP-s jelölt Ungár Péter ajánlásgyűjtő ívein találtak gyanús aláírásokat, itt a
vizsgálat során kiderült, elhunytak nevében is kitöltötték az íveket . A Hajrá Magyarország
Párt ajánlásai közt Péterfalyi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elnökének neve is szerepelt, holott - saját bevallása szerint - ő nem adott aláírást a pártnak .
Lévai Katalin és pártja, a Lendülettel Magyarországért Párt ellen is eljárás indult . A politikus
zuglói ajánlásgy űjtő ívein a mintegy 600 aláírás közt a megszokottnál sűrűbb a duplikáció k
előfordulása, ráadásul a kettős ajánlásoknál a szignók sem voltak egyformák. Ebben az
esetben az is kiderült, hogy több zuglói fideszes önkormányzati képviselő - például Bihary
Zoltán - is segítette ajánlásával Lévai Katalint .
Szintén a Lendülettel Magyarországért Párt esetében találtak visszaélésre utaló nyomoka t
Budapest 05-ös számú választókerületében is, ahol a Fidesz és a Lendülettel párt jelöltjének ,
Bagyó Hildának ajánlóívein 341 azonos ajánló szerepel, ám az aláírások ebben az esetben i s
eltérnek.

Kérdezem ezért Belügyminiszter urat :

1. Hány bejelentést kaptak gyanítható visszaélésekr ő l ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban?
2. Hány nyomozást indítottak amiatt, hogy kamupártok (például a Lendülettel

Magyarországért, Hajrá Magyarország Párt, Tempo Párt) ajánlásai tömegese n
megegyeztek a Fidesz ajánlásaival?

3. Vettek-e őrizetbe valakit hamisított ajánlások miatt ?
4. Rendszerszintűnek tűnik-e, hogy a kamupártok a Fidesz ajánlásait kapták meg?



5. Ön szerint ki a felelőse annak, hogy tömegesen jelenhettek meg hamisított ajánlások
az íveken?

6. Indít-e vizsgálatot az ügyben ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2018 . 05 . 23 .

Tisztelettel :

Arató e(if_el y
Demokratikus Koalíci ó
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