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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. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért adnak zöld utat a választási csalásoknak az EP-
választáson is?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Látom, hogy a választási csalások felderítése nem szerepel az első ezer legfontosabb teendőik 
között. A tavaly áprilisi tömeges választási csalásokkal kapcsolatban 249 nyomozást rendeltek el, 
ennek több, mint a fele, 151 nyomozás még mindig folyamatban van, továbbra sem tudjuk, hogy 
hány összecsalt mandátum kellett a Fidesz kétharmadához. Közben pedig egy új választás közeleg.

Az Európai Unió előírja, hogy minden polgárának csak egy szavazata lehet, ezt pedig a tagállamok 
felelőssége ellenőrizni. Ennek ellenére ma semmilyen akadálya nincs annak, hogy egy határon túli, 
mondjuk egy román-magyar kettős állampolgár kétszer is leszavazzon, egyszer Romániában, 
egyszer Magyarországon. Én a magyar adófizetőket képviselem, azokat az európai magyarokat, 
akiknek egy, azaz egy szavazatuk lesz májusban. Önöknek pedig az lenne a kötelességük, hogy 
garantálják, a határon túli kettős állampolgároknak sem lesz dupla szavazatuk.

Eközben nem csak ebben nem történik lépés a részükről, hanem a többi választási csalásnak is 
szélesre tárták a kiskaput. Folyamatosan jelennek meg a hírek a sajtóban, hogy ukránok ezrei 
jelentkeznek be magyarországi lakcímekre. Legutóbb egy szabolcsi községben egy olyan utcába is 
tömegesen jelentkeztek be, ahol ma már házak sincsenek. Ezek a fantombejelentkezők nagyon is 
valós szavazatokat fognak leadni május 26-án, ahogy tehették ezt tavaly áprilisban is. A Fidesz ilyen
bérszavazókkal akarja megszavaztatni az EU-ellenes politikáját. Azt a politikát, amely kivezette a 
Fideszt az Európai Néppártból és kivezetheti Magyarországot is az EU-ból.

Kérdezem ezért Miniszter Urat!

- Miért nem zárultak még le a tavalyi választási csalásokat vizsgáló nyomozások? Politikai 



megrendelés áll a lassúság mögött?

- Miért nem tesz eleget a kormány annak az uniós kötelességének, hogy megakadályozza, hogy a 
határon túli kettős állampolgárok kétszer szavazzanak? Miért nem ellenőrzik, hogy akinek van 
határon túli és magyarországi lakcíme is, az mindkét helyen szavaz-e? Miért nem ellenőrzik, hogy 
aki EU-tag országban él, az nem nyilatkozott-e úgy, hogy nem ilyen ország területén él és ezért 
levélben a magyar választáson is szavazhat? Van folyamatban bármilyen kormányközi 
együttműködés a környező uniós tagállamokkal arra vonatkozóan, hogy ellenőrizzék, a határon túli 
kettős állampolgárok nem szavaznak kétszer?

- Miért nézik évek óta tétlenül, hogy ukránok tízezrei nyilvánvalóan fiktíven jelentkeznek be 
magyar lakcímekre? Miért nem kerítették kézre a mai napig az ukrán nyugdíjmigráció, valamint az 
állampolgársági és választási csalások szervezőit?

- És végül, eddigieket összegezve, miért adnak zöld utat a választási csalásoknak az EP-választáson 
is?

Budapest, 2019. április 2.

Arató Gergely
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