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Tárgy: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdése alaptörvény-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésre irányuló alkotmányjogi panasz

Tisztelt

A tárgybeli ügyben 2017. május 16-án kelt megkeresését köszönettel megkaptam, azzal
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. ) 76. § (I) bekezdés
1) pontja alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) ellátja a 75. §-ban foglalt
feladatokat, továbbá javaslatot tehet a választásokat érintő jogszabályok megalkotására, illetve
módositására, véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét. Erre való tekintettel
szükségesnek tartottam az NVI elnökének a megkeresését. Az NVI elnöke levelében arról
tájékoztatott, hogy a megkereséssel kapcsolatos álláspontját az Alkotmánybíróság részére is
megküldte.

Az inditvány a Ve. 2. § (4) bekezdésének alaptörvény-ellenességét állítja. A Ve. 2. § (4)
bekezdése szerint a választási iroda az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett
kérelmére csak azokról köteles tájékoztatást adni, amelyek ellenörzését a Ve. 125. § (3)
bekezdése alapján elvégezte.

Az érintett rendelkezést az egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a
választásokkal összefiiggő módosításáról szóló 2014. évi XXIII. törvény állapitotta meg. E
törvény önálló képviselői indítvánnyal került benyújtásra, ezért a jogalkotói akaratról az
indokoláson túl nem rendelkezem infonnációval.

2014-ben a Ve. 2. § (4) bekezdéseként megállapított rendelkezésből a második mondatot az
Alkotmánybíróság már a 26/2014. (VII. 23. ) AB határozattal megsemmisítette, a rendelkezés
első mondatát az akkori indítvány nem érintette, így arról az Alkotmánybíróság nem döntött.
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A tárgybeli indítvány kiemeli, hogy a választási iroda adatkezelöje az érintett adatoknak, így a

támadott szabályozás az információs önrendelkezési jog korlátozása, mivel az érintett a saját
adatai útját nem tudja követni - ftiggetlenül attól, hogy abban van-e kétsége, hogy amit ő a
jelölő szervezetnek megadott, azt benyújtották-e a választási irodához, vagy abban, hogy nem
nyújtotta-e be még más is, akiröl nem is tudott.

Az NVI elnökének válaszlevelében foglaltakkal egyetértve az indítvánnyal érintett rendelkezés
álláspontom szerint is az Alaptörvényben foglalt az információs önrendelkezési jog korlátozását
jelenti. Ezen korlátozás szükségességével kapcsolatban a jogalkalmazói tapasztalatokat,
gyakorlatot megjelenítő NVI válaszlevelet nem kívánom kiegészíteni.
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