Budakalászi hangfelvételek szövege
1.
Balogh Csaba képviselő (2011 Egyesület): - Feri, a másik, ami miatt az illető úriember
hívott, hogy felháborodva hallotta, hogy ma 16 órától a Momentum gyűjteni fogja a
nemzeti konzultációs íveket. Nem érti, hogy mi ez, és én sem hallottam róla, hadd
kérdezzek akkor már nálad rá.
dr. Deák Ferenc jegyző: Köszönöm, hogy tájékoztatsz, Beának (Fetterné Ferenczy
Beatrix rendészeti irodavezető - a szerk.) írok, megtiltjuk, nincs közterület foglalási
engedély, adatvédelmi szempontból súlyosan aggályos, húzzanak a büdös francba,
nincs ilyen.
B.CS.: Tehát ha véletlenül kiderül, hogy ne adj isten a Momentumot szórakozni,
ráadásul a Kárpátok őre szobor előtt?
D.F.: Nem, nem, az adatvédelmi hatóság már elmeszelte őket. Fel fogunk lépni,
kimegyünk a rendészettel.
B.CS.: Akkor te erről nem tudtál?
D.F.: Nem.
B.CS.: Ez egy józanéletű úriember az Erdőhát utcából.
D.F.: Bocs, arról tudok, hogy a Momentum itt mocskoskodik, hogy gyűjti. Lehet
mindenkinek véleménye a konzultációs ívekről, a Momentumnak ahhoz semmilyen
feljogosítása nincsen, hogy ezt gyűjtse.
B.CS: Ki vitte őket bele?
D.F.: Ők maguk, szeretnének, készülnek a kampányra, adatokhoz, választók
adataihoz akarnak hozzáférni, adatbázis építése céljából, menjenek a picsába.
B.CS.: Megértelek, megértelek, már túl undorító az egész, ez a mocsadék tömeg.
D.F.: Úgyhogy megkeresem ezt a.. határozat (kattogás a számítógépen)
B.CS: Innentől nem tudom, hogy hol olvasta, valahonnan értesülést kapott róla, hogy
16 órától a Kárpátok őre előtt szedni fogják az íveket, és fel van háborodva, hogy
egyáltalán tudunk-e erről.
D.F: Igen,most már tudok, köszi. Intézzük, felhívom Beát, rendészek el fogják küldeni.

B.CS: Köszönöm szépen Feri, köszönöm...
D.F: Rendben, rendészek el fogják küldeni...
B.CS: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
D.F: Köszönöm.
2.
D.F: Hoztam valamit. A Momentumosok a honlapjukon hirdetik, de itt is lehet látni a
HÉV megállóban összefutottam már velük. Azt csinálják, hogy összegyűjtik a nemzeti
konzultációs
dr. Göbl Richárd polgármester: Igen, tudom.
D.F: Elég pofátlan...
G.R.: Adnak egy tájékoztatót, Kovács Attila azt mondta, odament, Kik maguk azt
mondta, adtak neki egy papírt, mondta, hogy Momentum, kettétépte és visszaadta
(nevetés). Ez is egy megoldás.
D.F: Ja. A lényeg az, hogy gyűjtik az adatokat és itt van a Péterfalvi Attila
állásfoglalása, hogy ez jogellenes adatkezelés amit művelnek.
G.R.: Ühüm, neked fel kell szólítanod, hogy…
D.F: Nekem nem, úgy merült fel, hogy az önkormányzatnak van-e bármi teendője,
hogy közterületen művelik mindezt, tehát ahhoz hogy, valaki közterületen bármit
csináljon, reklámozza magát, ahhoz közterület foglalási engedély kell. Csakhogy ez
egy speciális eset, mert ez a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik, és ugye
mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal együtt békésen kifejezze politikai
véleményét. és gyűlést tartson. Ennek az engedélye, ezt viszont a rendőrséghez kell
bejelenteni, a rendőrség pedig nem engedélyezi, hanem tudomásul veszi. Most ehhez
képest, hogy a rendőrség a bejelentést tudomásul veszi, de azt, hogy ezt a rendőrség
tudomásul veszi, kérdés kell-e hozzá közterület használati engedély. Mert önmagában
az, hogy ezt a rendőrség tudomásul vette, ez nem mentesíti az illetőt, hogy közterület
használati engedélyt kérjen. Vagy igen. Ezek jó kérdések, hogy most lehet-e,
felszólíthatom e most őket, hogy nyújtsanak be közterület foglalásit?
D.F: De ilyen pártpolitikai meg ilyen rendezvényekhez szerintem nem kell.
G.R.: Kell.

D.F: Önmagában az, hogy a rendőrségen bejelentik, és a rendőrség biztosítja a
gyűlést az első kerületben az egész placcot hat óra hosszára, akkor ott a közterület
használati díjat is, én úgy gondolom, hogy meg kéne fizetni. Tehát az, hogy a gyűlés
az bejelentette, nem mentesíti a szabályköttelezettségek alól.
G.R.: Öhöm, öhöm...
D.F: A probléma meg még ott merült fel, hogy ha tudjuk azt, hogy ha tudjuk azt, hogy
jogsértő, ezzel kapcsolatban közleményt ad ki, és pláne személyes adatok védelmére
vonatkozik, közleményt ad ki a hatóság elnöke, hogy az a tevékenység jogsértő, akkor
mi a szerepe az önkormányzatban?
G.R.: Azt már tudjuk.
D.F: Én azt mondom, hogy a közterület, hogy felszólítjuk, hogy a közterület
használatot fejezze be, mert jogellenes.
G.R.: Öhöm. És ha megkérik, hogy adjunk közterület használatit?
D.F: Elutasítjuk.
G.R.: Az igen.
D.F: Csak, hogy a helyzet az, hogy gyülekeznie meg szabad, és akkor a rendőrség.
Egyeztettem a kapitány úrral, Krauth Ferenccel, aki felhívta az örs jogászát, és azt
mondta,hogy itt akkor alapjogot korlátoznak. Hát mondom ez is alapjogot korlátoz.
G.R.: Hát igen.
D.F: A személyes adatok jogát. Az, hogy most a gyülekezési jogát korlátozzuk, na mi
van akkor, azért lehet korlátozni, szükséges és arányos mértékben. A másik alapjog
érvényesülése érdekében pedig igenis köteles tűrni a gyülekezési jogának
korlátozását. Miután az, hogy ő megakasztja a nemzeti, bármilyen adatkezelő, adott
esetben a kormány adatkezelését, a nemzeti konzultációs ívekkel összefüggésben,
csak azért,hogy neki adják oda, és közben egy szimpátia adatbázist épít ennek
kapcsán, ez...
G.R.: (közbevágás) Tudod mit kéne csinálni? Szólni a Fidesznek, intézzék el ők, ne
folyjunk bele. Van valaki, aki el tudná ezt a Hadházyt? Hadházy nem csinál semmit.
D.F: Hát végül ők se hatóság, hogy a közterület használati engedélyt...
G.R.: De megvan a hatalmuk, hogy intézkedjenek. És akkor mit? Itt egyébként van
DK-s, vagy Momentumos?

D.F: Vannak, van például Momentumos, a 11-be...
Női hang, nem érthető szöveg.
3.
Fetterné Ferenczy Beatrix: Én azt akartam kérdezni, mit beszélt meg a Ferivel a
Momentummal kapcsolatban?
Dr. Göbl Richárd: Hát igen, arról is beszéltünk itt, hát igazándiból ő beszélt a
rendőrkapitánnyal, nekem az jön ki, hogy mindenkinek igaza van...
F.F.B.: CSak nem akarok bemenni jogtalan intézkedésbe, hogy aztán azért legyek
címlapon, hogy kiküldtem a rendészeket.
G.R.: Nem, ne küldje ki.
F.F.B.: Ne küldjem ki?
G.R.: Ne, mondtam a Ferinek, szerintem a legjobb volna szólni a Fidesznek, és
takarítsák el.
F.F.B.: Jó, akkor én nem küldöm ki a rendészeket, mert akkor nagyon oda kell figyelni,
hogy jogszerűek legyenek.
G.R.: Van ez a gyülekezési jog, ez az egyik, amit nem korlátozhatunk, a másik
pediglen ugye a mi részünkről, az adatvédelmi jog, amit ők nem tartanak be.
F.F.B.: Volt arról szó, még nap elején, hogy beszélünk a… de legyen, mert akkor nem
mondok semmit inkább - hogy esetleg megkérdezzük, hol a közterület foglalási
engedélyük, miért állsz itt. De azt mondta a Feri, hogy nem biztos, hogy jó, és mivel
négykor kezdődik, azért jöttem fel, hogy most küldjem vagy ne küldjem?
G.R.: Semmit ne csináljunk egyelőre.
F.F.B.: Akkor nem csinálok semmit, mert az sem jó, az is nagyon rossz, ha túlnyúlunk
a hatáskörünkön.
G.R.: Persze, még következménye is lehet.
F.F.B.: És akkor én leszek megint címlapon.
Érthetetlen szöveg.

4.
Érthetetlen szöveg
Göbl Richárd polgármester: Na menjünk, és számoljuk fel azt a Momentumos standot.
Nevetés
Göbl Richárd polgármester: Szeretne nálunk dolgozni, lenne van állás neki?
dr. Deák Ferenc jegyző: Most két állásunk van meghirdetve. Pénzügyi ügyintéző és
adó.
G.R.: Igen.
Civil személy: Hát oda nem. Nem, más területen dolgoztam eddig, és igaz, hogy van
szakmám, de ez a hetedik vagy a nyolcadik.
D.F.:. Ez a két állásunk van.
G.R.: Ez a kettő van meghirdetve. Hát mindjárt választ kapsz, ha jó helyre fordul az
ember, akkor mindjárt tudja, hogy mire számíthat. (érthetetlen szöveg) De azért
gondoljál a Ferire, ha állásunk lesz.
Civil: Szezon munka szokott lenni?
D.F.: Mióta mi itt vagyunk, nincs. Ami ilyen megbízás van, az zöldterületen, ilyen fizikai
munka, gondolom nem ilyenre gondoltál.
Civil: Nem.
D.F.: Ami meg megbízási szerződések voltak korábban, az mind tisztviselői állás.
Olyan idényjellegű munka meg nincs, mert megvannak azok.
G.R.: Van neked valami irodai végzettséged?
Civil: Irodai, irodai?
G.R.: Irodaira van szükség. Mégis mire gondoltál Feri, milyen állást?
Civil: Most van valami konkrétum, most a Gáborral beszélgettünk, hogy mondja, van
a Budakalászi Hírmondó terjesztése.

G.R.: Ja ő volt postás is egyébként..
Érthetetlen szöveg
G.R.: Én tudnék egy jó munkát
Civil: Na?
G.R.: Kimegyünk itt a HÉV-megállóhoz, és a Momentumosok pultját felrúgod úgy
ahogy van.
Nevetés
G.R.: Tudod mit gyűjtenek ezek? A nemzeti konzultációs íveket.
Civil: Tényleg? Így csinálják?
G.R.: Így csinálják.
D.F.: Feri elköszönök, és akkor ezt intézem, aztán majd Gáborral megbeszéljük.

