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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeó kérdés!

Dr. Kövér László ,
a Magyar Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Urnak

„Már a holt lelkek sem nyugodhatnak békében?”

címen.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Június végén Ön levélben mondott köszönetet annak az állítólag kétmillió embernek, akik
aláírásukkal támogatták a kormány szemfényvesztő „rezsicsökkentését” . A címzettek közül
azonban rengetegrő l derült ki, hogy eszük ágában sem volt aláírni az ívet, sőt, némelyek nem is
tehették: egy kilenc éve elhunyt debreceni polgár is kapott például Önt ő l kőszönőlevelet.

Ezek az esetek arra utalnak, hogy a kormányzati akciót támogató aláírások jelentős része
hamisítvány: az aláírásgyűjtők visszaéltek az állítólagos támogatók személyes adataival. Az
említett konkrét esetben például feltehető, hogy a címzett adatait még a 2002-es országgy űlés i
képviselőválasztásra leadott ajánlószelvényről vagy a 2004. december 5-i népszavazást támogató
aláírásgyűjtő ívről másolták le és őrizték meg — törvényellenesen, hiszen az adatkezelés célhoz
kötött.

Kérdezem ezért miniszterelnök urat : Milyen lépéseket szándékozik tenni az ügyben? Mikor indít
vizsgálatot, hogy a köszönőlevelek címzettjei közül hánynak a személyes adataival éltek vissza ?
Mikor hozza nyilvánosságra a vizsgálat eredményét? Mit kíván tenni a személyes adatokka l
történő visszaélés bűncselekményét elkövetők felelősségre vonásáért? Személy szerint Ön
milyen módon kívánja vállalni a politikai felelősséget?

Megtisztelő válaszát írásban várom. Kérem, válaszában ne hivatkozzék arra, hogy az
aláírásgyűjtő akció a Fidesz kezdeményezése volt, ennélfogva a köszönőlevelet Ön nem
miniszterelnökként, hanem pártelnökként küldte, így a kérdés megválaszolása nem
miniszterelnöki hatáskör . Ön Magyarország miniszterelnöke – igen rossz miniszterelnök, de



mégiscsak miniszterelnök -, aki meglehet, tudtán és akaratán kívül, de illegálisan kezel t
személyes adatokat használt fel . Ha a büntetőjogi felelősség nem is, a politikai felel ősség ezért
mindenképpen Önt terheli .

Tisztelettel :

Budapest, 2013 . július 9 .
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Dr.1Vlolna r csa a
Demokratikus Koalíció
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