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Tisztelt Elnök Úr !

„Tiltott adatbázisból dolgozik a Fidesz?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kíváno k

benyújtani Dr . Jóri András Adatvédelmi Biztos úrhoz .

Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr !

Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz titkos adatbázis alapján küldött kampányához anyag i

támogatást kérő leveleket magyar választópolgároknak . Nem ez az első alkalom, hogy a jobboldali pár t

vezetője DM levélben fordul az állampolgárokhoz . A múlt évben ugyancsak kampánycélokkal írt levele t

iskolák vezető inek, a megyei rend ő rfőkapitányoknak és ugyancsak a párt kéretlen levelei árasztották el a

magyar családok háztartásait .

Olyan emberek is kaptak névre szóló, személyes levelet Orbán Viktor pártelnökt ől, akik soha nem állta k

kapcsolatban a Fidesszel, lakcímük, személyes adataik mégis szerepelnek a nyilvántartásukban . Példa vol t

arra is, hogy olyan emberek kaptak levelet, akik már régen elhunytak . Az MSZP felé olyan panaszok is

érkeztek, amelyben jelezték : annak ellenére kaptak levelet, hogy a Fidesz adatbázisában ne m

szerepelhetnek, mert nem adták meg az adataikat .

Álláspontunk szerint a Fidesz jelenleg nem rendelkezhet választói névjegyzékkel, mert azt csak a kampán y

utolsó szakaszában lehet megvásárolni . Telefonkönyvön alapuló adatbázisra DM levelet küldeni pedig ne m

lehet, hiszen még ha valaki névvel-címmel benne is van a telefonkönyvben, akkor sem adott felhatalmazást ,

hogy ilyen politikai propaganda céljából felvegyék a kapcsolatot velük .

Másrészt aggályosnak tartjuk azt is, hogy a Fidesz ilyen nyomásgyakorlással akar pénzt szerezni az

emberektő l, hiszen semmi garancia nincsen arra, hogy vitatható legalitású adatbázisát felhasználja-e a nem-

támogatók nyilvántartására is .
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A Fidesz-listák kapcsán számtalan aggodalom és kérdés merül fel, ezért szükségesnek tartjuk, hogy a

Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr vizsgálatot folytasson a jobboldali nyilvántartások ügyében . Szeretnénk, h a

mielőbbi vizsgálatot folytatna annak érdekében, hogy kiderüljön :

• A Fidesz-listák megfelelnek-e a Magyar Köztársaság jogszabályainak ?

• A Fidesz honnan, milyen forrásból szerzi a DM levelek címzettjeit, vagyis milyen módon jutott a

személyes adatokhoz?

• A Fidesz-listákban szereplők hozzá járultak-e a nyilvántartáshoz? Adatvédelmi jogi értelemben

jogosulatlan adatkezelésnek min ősül-e, ha a Fidesz úgy küldött ki személyes adatnak minősülő

lakcímre DM levelet, ha arra korábban nem volt felhatalmazása az állampolgártól ?

• A Fideszben kik és milyen módon kezelik az állampolgárok adatait ?

• Mivel címzett küldeményrő l van szó és ebben bankszámlára kampánytámogatást kér a Fidesz ,

mindenképpen választ várunk arra, hogy a Fidesz nyilván fogja-e tartani azon megszólított embere k

lakcímét is, akiktől végül nem érkezik kampányadomány?

Tisztelettel várjuk a miel őbbi válaszát !

Budapest, 2010. január . 14 .
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