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Tisztelt Uram!
Több más címzett mellett – Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz is megküldött elektronikus
levelére – Osztályunk az alábbiakban válaszol:
Sajnálattal értesültünk levelébıl a közúti közlekedési balesetrıl, amelyben egész családjuk,
köztük két kisgyermekük is, súlyos veszélybe került.
İszintén sajnáljuk, de arról kell tájékoztatnunk, hogy sem a szabálysértési ügyben, sem a
levelében megfogalmazott más gondjai megoldásához nem nyújthatunk tényleges segítséget.
A szabálysértési ügyben, mint a csatolt ügyészségi levél is összefoglalja, Ön élt a
szabálysértésekrıl szóló 1998. évi LXIX. törvény biztosította jogorvoslati lehetıségekkel, a
szabálysértés elbírálása jogerısen lezárult.
Egzisztenciális gondjai megoldásában sem lehetünk segítségére, mert Miniszterelnök úr nem
rendelkezik olyan anyagi forrásokkal, amelyekbıl szociális támogatást nyújthatna a
rászorulóknak.
Nagyon sajnáljuk, hogy nem adhattunk Önnek kedvezıbb választ.
Minden jót kívánva, kérjük az általunk írtak megértı tudomásul vételét.

Üdvözlettel:
Dr. Fótiné dr. Bárdos Zsuzsanna
fıosztályvezetı-helyettes
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
www.kormany.hu
Tel.: +36 1 795-6411
Fax: +36 1 795-0359
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E-mail: lakossag@kim.gov.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstıl védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse errıl
az üzenet küldıjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerébıl. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this
message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.
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