Dr. Pálffy Ilona asszony
a Nemzeti Választási Iroda Elnöke

Budapest, V. kerület,
Alkotmány utca 3.

Tisztelt Pálffy Ilona Elnök Asszony!

Érintettként jelen voltam a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2016. február
29-i ülésén.
Az ott készült jegyzőkönyvből egyértelműen kiderül, hogy az ülésen többszöri
kérésünk ellenére sem mutattak be bizonyító erejű felvételeket.

http://valasztas.hu/hu/nvb/content/of/20160229.pdf

Akkori döbbenetemet most felháborodás váltotta fel azért, mert az Ön hivatala
csak a Kúria felé esedékes jogorvoslati határidő lejárta után juttatta el hozzám
a megkért bizonyító erejű felvételeket (március 2-án kértem, és csak március
17-én kaptam meg).

Tisztelt Elnök asszony!
A felvételek birtokában Ön tökéletesen tudta, hogy mi történt az NVI épülete
előtt 2016. február 23.-án kedden hajnalban, illetve reggel. Tudott róla, mégis
eltitkolta!
A felvételt végül csak 2016. március 18.-án ismerhette meg a közvélemény –
http://www.borsonline.hu/20160318_itt_a_bizonyitek_erdosinet_vedtek_a_k
opaszok__exkluziv_videok – s ezzel együtt a bizonyítékokat arról, hogy Erdősi
Lászlóné és a kigyúrt verőemberek társak voltak az Ön hivatalában elkövetett
legnagyobb népszavazási botrányban. Ráadásul Ön a bizonyítékok
eltitkolásával a Kúria felülvizsgálati kérelmeimről szóló döntését is alapvetően
befolyásolta, és befolyásolja.
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Kérdezem ezért Elnök Asszonytól:
-

-

Miért titkolta el a 2016. február 29-i NVB ülésen a bizonyítékokat, az NVI
kamerák hajnali és reggeli felvételeit?
Miért csak a fellebbezési határidő után kaphattam meg a bizonyítékot?
Mikor és hogyan kívánja helyreállítani a jogszerű állapotot, vagyis azt,
hogy a jogsértő körülmények között beadott kezdeményezést elutasítsák,
az általam beadott népszavazási kérdést pedig hitelesítsék?
Tett-e legalább rendőrségi feljelentést a felvételek kiszivárgása után?
A fekete kedden és az azóta eltelt időszakban legjobb szakmai tudása
alapján, vagy utasításra döntött?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2016. március 21.

Nyakó István

Kapja még:
Prof. Dr. Patyi András

Időrend:
Február 23. fekete kedd.
Február 29.

(hétfő) NVB ülés.

Március 1.

Felülvizsgálati kérelem elmegy a Kúriának.

Március 2.

Felvételeket kikérem.

Március 3.

Dönt a Kúria

Március 11.

Felülvizsgálati kérelmek elmennek a Kúriának.

Március 16.

16.10 órakor szólnak, hogy kiadhatóak a
felvételek.

