
 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 

iktatószám: MK_JF/85/2/2020 

Dr. Szél Bernadett és Dr. Hadházy Ákos részére 

szel.bernadett@parlament.hu 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. tv.) 98. § (1) bekezdése alapján 
részünkre eljuttatott, a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultáció papír alapon 
visszajuttatott nemzeti konzultációs íveit tároló helyiségekbe történő betekintés iránti megkeresésüket 
köszönettel megkaptuk, az annak teljesítésével kapcsolatos lehetőségeket megvizsgáltuk. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „személyes adatoktól megfosztott, kitöltött ívekre” vonatkozó kérésük nem 
értelmezhető, ugyanis az állampolgárok által kitöltött és válaszborítékban visszaküldött válaszíveket nem kell 
személyes adatoktól megfosztani, mivel azok eleve személyes adatoktól mentesek. 

Képviselő Úr 2017. november 23. napján is lehetőséget kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a Soros-tervről 
szóló nemzeti konzultációs dokumentumok megtekintésére. Képviselő Úrhoz minden előzetes jelzés és 
megkeresés nélkül Képviselő Asszony is csatlakozott a helyszínen, melyet nem kifogásoltunk, és Képviselő 
Asszony számára is teljes körűen biztosítottuk a megtekintést. 
 
Önök három telephelyen személyesen ismerhették meg a konzultációs kérdőívek feldolgozási munkálatait. 
Részletes tájékoztatást kaptak, és személyesen győződhettek meg róla, hogy a beérkező ívek biztonsági 
átvilágítása, gépi borítékbontása, szelekciója és adatfeldolgozása a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott. 

A részletes tájékoztatás ellenére Képviselő úr – nyilvánvalóan politikai szándékból – a megtekintést követően 
számos valótlan állítást tett a konzultációs kérdőívekkel kapcsolatban. Tette mindezt annak ellenére, hogy 
közjegyzői tanúsítványok is igazolják a kormányzati beszámolóban szereplő adatokat.   

Mindezeken túlmenően a megtekintés alkalmával Képviselő úr a feldolgozásban résztvevő, a megismerési 
folyamatot segítő kollégákról jogtalanul, előzetes hozzájárulásuk nélkül kép és hangfelvételeket készített, majd a 
hangfelvételeket nem eredeti formájukban, hanem szerkesztve, megvágva tette közzé. 

Mindez azt jelenti, hogy Képviselő Úr rosszhiszeműen és súlyosan visszaélt azzal, hogy a munkatársak a 
törvényi kötelezettségeken messze túlmenően széleskörű tájékoztatást adtak a konzultációs ívek feldolgozásáról 
és értékeléséről. 

Az Ogy. tv. 98. § (1) bekezdése a következőket rögzíti: „az állami szervek kötelesek a képviselőket 
megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A képviselő 
valamennyi közigazgatási szerv, közintézet és közintézmény vezetőjétől előzetesen egyeztetett módon 
tájékoztatást kérhet. E jogosultság az érintett szerv működésére vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint 
rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelme nélkül gyakorolható”. Az Ogy. tv. hivatkozott 
rendelkezéseiből fakadó kötelezettségeinek a Miniszterelnöki Kabinetiroda írásos formában minden esetben 
eleget tesz. 

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NISZ Zrt.) a nemzeti konzultációs 
dokumentumok tárolása során minden vonatkozó jogszabályt maradéktalanul betart. A NISZ Zrt. a kérdőíveket, 
a kapcsolattartói adatlapokat és a feldolgozást követően már üres válaszküldemény-borítékokat elkülönítetten, 
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rendszerezett formában tárolja. 

A nemzeti konzultáció közjegyző által hitelesített eredménye, illetve a kapcsolódó dokumentumok mindenki 
számára elérhetők az alábbi címen: 
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/a-koronavirusrol-szolo-konzultacio-eredmenyei?
fbclid=IwAR016YQLT28xKQIESdTRraHjM9Y_ySb3_0IoC2bBnwek1_12J2bocOU9zd0 
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