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Érkezett: 2009 Al,JG 14,

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§, valamint a 115.§ alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem Dr. Kovács Tamás
Legfőbb Ügyész Úrhoz

„Lehet-e tisztán látni az UD Zrt. által gyűjtött és tárolt több tízmilliónyi ada t
gyűjtése, tárolása, felhasználása törvényességét illetően?”

címmel .

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint az egyes állam i

szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati”

botrány kiterjedését illetően a mai napig nem látunk tisztán. Azt sem láthatjuk tisztán, hogy jelenleg

milyen eljárást szüntettek meg, illetve folytatódnak-e, és mely kérdésekben továbbra is a

vizsgálatok .

Az úgy egyik igen lényeges eleme az UD Zrt . által gyűjtött és tárolt adatok kérdése. Különböző
fórumokon elhangzott, hogy az UD Zrt . több tízmilliónyi adatot gyűjtött és tárolt. Az adatok

mennyisége önmagában komoly kérdéseket vet fel, de ennél még fontosabb az, hogy ezek az adatok

mire/kire vonatkoznak, milyen eszközökkel gyűjtötték és tárolták az adatokat, illetve mindez
törvényesen zajlott-e . Az államtitok és a magántitok, valamint a személyes adatok védelmét törvén y
védi . A nemzetbiztonsági bizottság tagjaként kapott tájékoztatás, valamint a sajtóból megismer t

információk alapján az volt idáig a meggyőződésem, hogy az UD Zrt . az adatok gyűjtése és tárolása

során törvénysértő gyakorlatot folytatott, ugyanakkor az ügyészség különböző eljárások

megszüntetésére vonatkozó közlései után már nem lehet eligazodni, hogy konkrétan az adatok

gyűjtésével, tárolásával kapcsolatosan hol tartanak a vizsgálatok, folyik-e még egyáltalán a
tárgykörben eljárás .

Írásbeli kérdés!



Kérdezem ezért a Legfőbb Ügyész Urat, hogy

1. Folytatja-e az ügyészség az adatokkal kapcsolatos törvényességi vizsgálatokat?
2. Vizsgálta-e az ügyészség az adatok gyűjtésének törvényességét?
3. A lefoglalt nagymennyiségű adatok esetében kijelenthető-e, hogy azok megszerzésére

kizárólag törvényes eszközökkel, és keretek között került sor ?
4. Megvalósult-e az UD Zrt . által gyűjtött és tárolt adatok esetében államtitok és/vag y

magántitok sérelme?
5. Tisztázódott-e az eddigi eljárások során, hogy milyen célból gyűjtötték, és a tárolták az

adatokat?
6. Tisztázott-e a megrendelői, valamint a felhasználói kör?
7. Tisztázott-e, hogy az UD Zrt. által gyűjtött és tárolt információk miként „hasznosultak”?

Törvényes volt-e a megrendelők részéről az UD Zrt. által gyűjtött és tárolt információk
megismerése, esetleges felhasználása?

8. Vizsgálta-e az ügyészség azokat az információkat, amelyek a Nemzetbiztonsági Hivata l
főigazgatójának tevékenységével kapcsolatosan végzett az UD Zrt ., illetve a cég
munkatársai, vagy munkatársa?

9. Lehetséges-e az ügyészség szerint az NBH vezetője vagy bármely vezető munkatárs a
tekintetében a tevékenységére, utazásaira, találkozóira vonatkozó adatokat teljesen nyíl t
információszerzéssel gyűjteni, megszerezni, tovább adni úgy, hogy közben senki sem sér t
állam-, illetve szolgálati titkot?

10. Vizsgálta-e az ügyészség, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal fóigazgatójána k
tevékenységével kapcsolatosan - akár szóban — adott megrendelés megrendelőjének
tisztában kellett lennie azzal, hogy megbízottja csak a vonatkozó szabályok megsértéséve l
szerezhetett információt, ezért maga is törvénysértés követ el ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2009. augusztus 14 .
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