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Tisztelt Elnök Úr!

Az. Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2010. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján irásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter úrhoz

"Miért követnek elfolyamatosan törvénysértést?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Országgyűlési képviselővé választásomat követően a Mötv. 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján
keletkezett közjogi összeférhetetlenségem okán a Budapest XV. kerületi polgármesteri
tisztségemről lemondtam. Emiatt 2018. szeptember 30-ára időközi polgármester-választást
tűztek ki, amely választási eljárásban László Tamás a 13/2018. (VIII.17.) HVB határozattal
került nyilvántartásba-vételre, mint a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltje.

László Tamás jogellenes kampánytevékenységet végzett a tavaszi országgyűlési kampányban is
az alábbiak szerint:
2018. március 12-én László Tamás a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje jogellenesen
kampányolt a XV. kerület KONTYFA Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola
bejárata előtt:
Id. Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 20. napján kelt 533/2018. számú határozata
Részlet (idézet) az NVB határozatból:
,,[12] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a képviselőjelölt azáltal, hogy
kampányidőszakban a közoktatási intézménybe közvetlenül az iskolakezdés előtt az oda járó
gyermekek számára őt népszerűsítő tollakat és egyéb ,, ajándékokat" juttatott el megsértette az
Nkt. 24. § (3) bekezdését. A Bizottság álláspontja szerint, jelen ügyben nincs relevanciája annak,
hogy a kampánytevékenységet a képviselőjelölt közvetlenül az iskola bejárata előtt folytatta,
tekintettel arra, hogy a tevékenysége eredményeként az őt népszerűsítő tollak bejutottak
a nevelési-oktatási intézmény helyiségeibe. "
László Tamás ügyében a felülvizsgálat eljárásban a Kúria által 2018. március 23. napján
meghozott Kvk.IV.37.368/2018/2. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 533/2018.
számú határozatát helybenhagyta. Indokolás részlet (idézet):
[14] Az a kérelmezői érvelés sem fogadható el, amely szerint a köznevelési intézmény előtt,
annak bejáratánálfolytatott kampánytevékenység az Nkt. 24. § (3) bekezdésébenfoglalt törvényi
szöveget indokolatlanul kiterjeszti. A Kúria osztja az NVB álláspontját, amely szerint a
közoktatási intézménybe közvetlenül az iskolakezdés előtt az odajáró gyermekek számára a



kérelmezőt népszerűsítő tollak és egyéb ajándékokjuttatása olyan kampánytevékenység, amely
sértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését...

László Tamást azonban ez sem akadályozta meg, hogy a Budapest, XV. kerületi időközi
polgármester-választásban is hasonló jogsértést újra elkövessen:
László Tamás a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltje 2018. szeptember 03. napján a XV.
kerület KONTYFA Középiskola, Szakiskola és Általános Iskolában Kovács Katalin KLIK
tankerületi igazgató felkérése alapján egy kampánybeszédet mondott el az az iskola felügyeleti
idejében jogsértő módon, mert a II. fokú eljárásban (is) az alábbi döntés született:
,,A Fővárosi Választási Bizottság a 22/2018. (IX. 13.) FVB számú határozatával a T. V.
magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) és László Tamás által a Budapest XV. kerületi
Helyi Választási Bizottság 19/2018. (IX. 7.) HVB határozata ellen benyújtott fellebbezések
tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag a következő döntést hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot részben megváltoztatja és megállapítja,
hogy László Tamás megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 2. § (1)
bekezdés b) pontjábanfoglalt önkéntes részvétel a választási eljárásban alapelvet is. A Fővárosi
Választási Bizottság László Tamást 200.000-Ft, azaz Kettőszázezerforint bírság megfizetésére
kötelezi."

Felhívom Miniszter úr szíves figyelmet a 22/2018. (IX. 13.) FVB számú határozatának 4. oldal
2. bekezdésében foglaltakra:
"Érdemi védekezésként előadta, hogy az Nkt. 24. § (3) bekezdése) a nevelési-oktatási intézmény
helyiségeiben és területén valóban tiltja a párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba
hozható politikai célú tevékenység folytatását, azonban az adott tanévnyitó rendezvényen,
melyen az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója felkérte beszéd tartására, tanévnyitó
beszéd volt, az nem volt sem kampánybeszéd, sem politikaijellegű.. Ez a beszédből, álláspontja
szerint, nyilvánvalóan kitűnik."

A fentiek alapján tény, hogy a KLIK kerületi vezetője (Kovács Katalin KLIK tankerületi
igazgató) az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választás
alapelveket sértő módon, de leginkább a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
24. § (3) bekezdésébe ütköző módon pártpolitikust léptetett fel az idei iskolai tanévnyitón.
Pedig országos hírértékű, így közismert volt az is, hogy 2018. március 21-én Orbán Viktor és
Czunyiné dr. Bertalan Judit FIDESZ-KDNP képviselőjelöltek jogellenesen kampányoltak a
Komárom-Esztergom megyei Dad és Kisbér települések óvodáiban, amit megállapított a
Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 29. napján kelt 605/2018. számú határozata.
Ennek ellenére 2018. szeptember 20. napján László Tamás a FIDESZ-KDNP polgármester
jelöltjéhez kapcsolható módon a Budapest, XV. kerületi Bogáncs iskolában a mellékelt cirkusz
és színháziegy kupon aláírásgyűjtő nyilatkozat került osztogatásra, melynek utolsó mondatrésze
alapján azt kérik a szülőktől és pedagógusoktól, hogy,, ... osztályos gyermekem adatait (név,
születési hely, idő, telefonszám) az iskola kiadhassa a szervezőknek".

A csatolt formanyomtatvány alapján László Tamás a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltje
kampányeszközként cirkusz- és színházjegy kuponokat ajánlott fel a diákoknak.
A sztárklikk internetes újságon 2018. szeptember 23-án megjelent cikk alapján László Tamás azt
nyilatkozta az újságnak, hogy ,,három nemzeti intézmény biztosít ajándékkuponokat a
gyerekeknek, többek között a Nemzeti Színház, az Opera és az Erkel Színház.
Ezekbe az intézményekbe biztosítok 100 darab vouchert, amely darabonként 5 fő belépésére
jogosít, így összesen 1500jegyetjelent. Ebből hagyományt szeretnék teremteni, mindenfélévben
meg szeretném ismételni"



A Btk. 350. § (1) bekezdés e) pontja alapján választás rendje elleni bűncselekmény, amennyiben
,,arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári
kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi
juttatással befolyásolni torekszik"

Ennek alapján kérdezem Miniszter urat:

1. Nyilvánvalóan jogellenes módon miért hívhatta meg a KLIK (tankerületi igazgatója)
László Tamás FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltet egy kerületi iskolai tanévnyitóra?

2. A Nemzeti Színház, az Opera és az Erkel Színház milyen feltételek mellett biztosította a
100 darab vouchert László Tamás FIDESZ-KDNP polgármester-jelölt részére?

3. Miniszter úr tesz-e feljelentést választás rendje elleni bűncselekmény miatt László
Tamással szemben, mivel az 5 fős ajándék színház- és cirkuszjegykuponokat
nyilvánvalóan nem véletlenül most a kampányidőszak végén osztották szét?

4. Miniszter úr tesz-e bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz László Tamás iskolások személyes adatainak kezelésének kivizsgálása
végett?

5. Minden törvényt figyelmen kívül lehet hagyni a választási győzelem érdekében?

Válaszát írásban várom.

Budapest, 2018. szeptember 24.

Tisztelettel:

Hajdu László
Demokratikus Koalíció


