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Alulirott az Alkotmánybíróságról szóló 2011.
évi CLI. törvény 27. § alapján az alábbi

alkotmányjogi panasz indítványt

terjesztem elő:

Kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapitsa meg a Kúria Pfv. IV.20.919/2016/6
(Fővárosi Törvényszék 70. P.20.417/2015/3, Fővárosi Ítélőtábla S. Pf.21.018/2015/4) ítéletének a

megelőző ítéletekre kiterjedó hatállyal az alaptörvény-ellenességét, és semmisitse meg
azokat, mivel sértik az Alaptörvény VI. cikk(2) bekezdését.

Kérelmem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

1. A megsemmisíteni kivánt Kúria Pfv. lV.20.919/2016/6 ítélete postai úton, 2017.03. 13. -an lett
kézbesítve.

2. Az Alaptörvényben biztositottjog megnevezése: személyes adat védelméhez valójog.

3. Az Alperes birtokában van egy - számomra - ismeretlen forrásból származó irat,

továbbiakban bejelentés, mely tartalmazza a nevem és pontos lakcímem. (Fontos

mellekkörülmény, hogy a bejelentésre vonotkozó cím és a lakcímem nem ugyanaz, mégis, ez
utóbbi (is) pontosan fel van tüntetve az iratban. ) Az Alperes kötelezését kértem - egyebek
mellett - a személyes adataim, tehát az irat forrásának kiadására. Az eljáró bíróságok, -
ideértve a Kúriát is - ezen kérelmem elutasították azzal az indokkal, hogy a bejelentó
személyét az Alperes semmilyen esetben sem köteles kiadni, még abban az esetben sem, ha
a bejelentó ismeri és megnevezi az én személyes adataim, ideértve azt a lakcímemet, ami a

bejelentés körülményeiből semmiképp nem származhat, mivel teljesen máshol van.

Ez a bírói értelmezés teljesen szembemegy mind az Infotörvényben, mint az Alaptörvényben
rögzítettekkel. Természetesen egy bejelentő személyét a hatóság nem köteles kiadni, mint
bej'elentóét, Abban az esetben viszont, ha a bejelentő személyes adatok birtokában van, azzal
teszi meg a bejelentését, úgy ezt mind az Info, mind az Alaptörvény értelmében, mint forrást,
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jogosult vagyok megismerni, hogy kérhessem tőle a személyes adataim törlését és/vagy a
személyes adataim forrásának megnevezését. Ezt lehetetleniti el a támadott ítélet.

4. A támadott döntések azért ellentétesek az Alaptörvénnyel, mivel valamely
személy/szervezet a személyes adataim tárolja és ennek kilétet én - a támadott döntések
alapján - nem tudhatom meg, tehát nem rendelkezhetek a személyes adataim felett ennél a

személynél/szervezetnél.

5. Mivel a támadott döntés Kúria döntése, igy nincs további jogorvoslati lehetóségem az

ügyben, ezért élek alkotmányjogi panasszal.

6. Nyilatkozom, hogy az ügyben semmilyen további eljárás nincs folyamatban

Kelt: Bp" 2017. május 1.

Mellékletek:

Inditványozó

Nyilatkozat az indítvány és a személyes adatok nyilvánosságra hozhatóságáról: nyilatkozom,

hogy személyes adataim anonimizálása mellett az űgy teljes terjedelmében nyilvánosságra
hozható

Erintettséget alátámasztó dokumentumok: mellékelten csatolom Kúria támadott ítéletét.
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