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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm  Sneider Tamás (Jobbik)
országgyűlési képviselő  "Haladva a digitális kor kihívásaival, kívánják-e a közeljövőben mérni a
kormány  tagjainak  a  teljesítményét,  és  az  eredményeket  elérhetővé  tenni  a  választópolgárok
számára?" című, K/8315. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Sneider Tamás (Jobbik)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott, "Haladva a digitális kor kihívásaival, kívánják-e a közeljövőben mérni
a  kormány  tagjainak  a  teljesítményét,  és  az  eredményeket  elérhetővé  tenni  a  választópolgárok
számára?" című,  K/8315. számú írásbeli  kérdésére  –  a  miniszter  úr  megbízásából  –  az  alábbi
választ adom.

Ahogy Ön is hivatkozott rá kérdésében, a közvélemény előtt is ismertek azok a nemzetközi és hazai
kutatások, amelyek nagy örömünkre azt mutatják, hogy Magyarország jó úton jár.

Tájékoztatom, hogy a kormány és a kormány tagjai  teljesítményének mérésére léteznek további
adekvát,  megbízható  és  hiteles  mérési  rendszerek:  bizonyos  időközönként  a  választópolgárok a
szavazófülkékhez járulnak és elmondják véleményüket az elért eredményekről.

A modern demokratikus jogállam működéséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a választópolgárok
éljenek  a  választójogukkal.  A választás  egy  olyan  „mérési  rendszer”,  amely  felelősséggel  és
következménnyel  jár.  Egyrészről  felelősség  és  felhatalmazás  a  döntéshozók  számára,  hogy  a
magyar választópolgárok érdekeit nézve cselekedjenek. Másrészről ugyanakkor következménnyel is
jár, amelyet például az Önök pártja is megtapasztalt.

Először célszerű lenne a saját  maguk teljesítményének eredményével szembenézni és elfogadni,
hogy Önök egy korábban húsz százalékot elérő nemzeti pártból egy mindösszesen hat százalékos
párttá zsugorodtak. Azért, mert olyanokkal kötöttek szövetséget, akik ellen egykor még küzdöttek.
További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Budapest, 2019. december 13.
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