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a

Egy Paturszos beadv6nnyal. fotdult hozzdrn, amelyben
nyilv6noss6gta ho zatalinak gyakoituit kifog6solta.

z

vllasztAsi bbottsfugp hathozatok

Figyelemmel ara,hogy a panzszos bea&6nya alapj6n felneriilt a jogorvoslathoz rz16
ioggal, illetve
a vilaszt6iogal osszefiigg6 visszissig gyadrii a, az abpvet6'
biztosdr6l
nn.
\:T.,:n"_o
iJgok
CxI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 18. S O bekeld,Ss g) p onga oJapjia iz"sgitatot inditottam.
"r|16A izsgilat

ci

etedmtnyes lefolytat6sa 6rdekeben tAilkoztatitst
osszefiigg6sben.

k€tt

az lg

z"ig$

"Miniszt6tiumt6l

a

panasszal

Az 6tintett alapvet6 iogok 6s alapelvek

i..Sd:lg elvtb6l fakad6
:jog{llam."
(Alaptorv6ny

fogbiztons6g kovetelm6nye. ,,Magyarctsz g ftiggetlen, demokratikus
B) cikk (1) bekezd6s)

a jogorvoslathoz val6

jog (Alaptow6ny )oGrIII. cikk
fl) bekezd6s: ,,Minden-kinek i oga van ahhoz,
hogypgorv.os]lttal 6lien az o1yanbft6s6g7,tat6s6$ es ias UAzrgazg?t6si dcint6s
, pgat
vagy jogos 6rdek6t s6rti.')
"U.",'r-ay
a vilaszt6jog (Alaptorveny )O(II. cilk
Q) bekezd6s: ,,Minden nagykoru magyar 6llampolgimak
jog-a van ahhoz, hogy az orczigyillsi
k6pvrse6fr, a heli Enkonrui"yTr.i tepJratt C.
.
polg6rmesterek, valamint az erx6pal parlamenti kepvisel6k vZlasztdsin villszt6
6s v6Jaszthat6

Iegyen.').

Alkalm azott iogs z tb Alyok

- t vblasztAsi

djfu6st6l sz6l6 2013. 6vi )OOil,'I. torv6ny (a tovibbiakban: Ve.)

A megdllapltott t6ny6llAs
R'gy Panaszos beadvinnyal fotdr:lt Hivatalomhoz, amelyben a vdzsztasi
bizotts6gi hatittozatok
A ve. 49.$ (2) bekezd6se szetint a virlaszZsi bizotts6g a
- nyilrinossigra ho zza. A asztasi bizotts6g hauirozata ellen

nyilv6noss6gra hozata)inak gyako:t:9,
hat( 'ozxAt - a szem6lyes a&tok kit6tel6vel

!f"g"*t?

v

sz6les krirben lehet felebbez6sg illetve Lira.agi iau"irsg:ilad k&ermet
i."fiqr^i,
"*ay.r.
gtite.rlgylesenet harirideje a. hatarozat meghozatal6t6i s zi,miton ifuom nap, igy kiemel(eja ,rc*a.y*
6rdek iiz6dik ahhoz., hogy a
logorvoslatot keres6 v6laszt6polgirok vagy felai6 sieroezetek z hatfuozatokr6l
ertesulhessenek' azokat elethess6k A hatdrozatok sz6les k<ir6 el6thet6i6ge
az6rt is kiilcin<iseo fontos, mert
a iogorvoslattal nem csak azok 6rhemd ardk sz mtua a ve. 48.$
(1) b"ekezd6se Jfjar, *ru",,.i."i rcl,
mert -szemben a bir6s6gr fehilvizsgilati k6telemme! amelyet csali*
nyrr;trrat te, aui I rr tari z^t 1rfuit a
-

v{Jzsztaibizoasdg els6folni hatirozata elleni ferlebbez6rt l6"yeg6ben
--b,irki
b.eadvinyoz6 szerirlt a, vilzsztitsi bizottsigok hatiiatoin^k el6rhet6sege
"r6t.rj;r;A;.
minden jogowoslatra
iogosult szimira * d6z6 vllasztAsok elkattrrival sof esetben ,.- .,rol il;;J,"":L;;A
i'ogy p*rtao
hirdetrn6nyi k6zz6t6tel eset6n a jogorvoslat'a
sz6les krir6t6l nem elvarhatj, hogy folyamatosan
iogosultak
"fi'
Egyelernmel Hs6ri6k a vilaszt6si- bizonsigot "hivatali heryis6genek
lil;;blfi,
ulr:^rrtaiog
gylkoni.s1v4 cisszefiigg6 jogorvoslati
^'
iogosullsiguk kiitresed(et.
A vSsgall megindiuis6t kove t6en az igazsitgljgyt minisztert6l k6rtem felvit,goslt
6st. Az igazsitgpgyt
miniszter
a megkeres6s kapcs i a li.i,r"ti v6laszt6si Itoda erncik6't6r t rpott tn;emrt"te,
"il?yi\^!
alapjin - az al6bbiakr6l tij6koztatott.

1. A Ve. 2.$ (1) bekezd6s fl pontja szeirrt a vtrlasztasi, el)itls szabiiya:aak alkalmazdsa sotan
6rrr6nyre kell iuttatni a valasztasi eljiris nyilvinoss6ginak alapelv6t. Ebben a kotben a Ve. 49. $ (2)
bekezd6se kifejezetten is kotelezetts6get 6llapit meg a valasztasi bizottsigok haarozatajnak nyilv6noss6gra
hozatalaru. Emellett a Ve. 48.$-a a hatirozat k6zbesit6s6t is el6irja az 6dntettek szlttrJita. A nyilv6noss6g
brztositls6rak m6dj6t illet6en a Ve. tobb esetben is a valasztisok hivatalos honlapj6n tdrt6n5 kozz6t6telt
iqa e15, igy nenzetk6za megfrgyel6k adatai (4.$ (2) bekezd6s), a Nemzeti Yilasztitsi Bizortsitg Ugyrendje
^
(42.$), a Nemzei Yllaszt si Bizotts6g ir6nyrnutar6sai (51 S (3) bekezd6s), a Nemzeti Y6Jaszt6si lrcda
elncik6nek 6s elnokhe\etteseinek vagyonnyilatkozata (57 .$ (3) bekezd6se), a nfiegyz6kkel, a szavazissal 6s

a talasztds eredmdny6vel osszefligg6 kdz6rdekff adatok (76.$ (2) bekezd6s), a szavaz6k6rdk 6s
vilaszt5keriiletek ryitvatartisa (81 S (2) bekezd6s) 6s a poliukai reklS.mot krizz6tenni kiv6n6
m6draszolg6ltat6k adatat (147 /F.$ (1) bekezd6$ eset6n. A vilasztlsi bizotts6g hatirozat6nak nyilv6noss6gra
hozatalata azonban sem

a

Ve., sem m6s jogszabdly nem tartalmaz rendelkez6st.

2. Magyatorszigon minden telepiil6sen mfkodik helyi v6laszt6si bizotts6g. Kii{<in<isen a losebb
telepiiLl6sek egy rlszln nem biztositottak azok az infrastruktur6lis 6s egy6b felt6telek, ame\ek lehet6v6
tem6k, hogy a telepiiLl6s sai6t intemetes honlappal rendelkezzen, amelyen a valasztlsi bizottsigi
hatarozatok nyilvinoss6g6t biztositani lehetne. Ilyen esetben a hat'rozat nyilv6nossigra hozaallta csak a
helyben szok6sos m6don - pl. hirdetrn6nyi riton - van lehet6s6g. Az igazsitgltgyt minisztet megegyezte,
hogy az Alkotrninybir6s6g a 24/7999. S{: 30.) AB hatlrozatlban meg6llapitotta: ,fi uilas{ii elitui:ban
tttdhahi, tg el6re kisTin{that6, hog nikor kernlhetnek sona o/1m dtinhisek, anelekkel kapaolatbar a jogoruoslat
esetlegeun felnenilhet. A rdlasqldsi s79ruek elhltxdsige bi4ositott, Jolanatuar iiliuqnek, illeh./e ktir<eftliti hefu.etben
fentiekre tekintettel m6g a nem helyben lak5
aannak." A miniszteri vllzszlev€l szetint
^
vilaszt6polg6roknak is lehet5s6giik var, ar.a, hogy figyelemmel kis6ri6k a viiasztist eljitis menet6t, a
vllasztisi ttodirhoz fordriptak az 6ket 6rint6 k6rd6sekben, 6s jogowoslati k6relmet nl,ujthassanak be.
Az igazs6g0gy miniszter allispontia szerint tehit nincs olyan jogszabilyi rendelkez6s, amely e16imi
a v lasztist bizottsigok hat rozatai kozz6t6tel6nek m6dj6t, mist6szt pedig, ha l6tezne egy tlyen e16fuLs, a
felt6telek ht|ny ban jelenleg nem is lenne v6grehajthat6. Aq igaqsdgiigi ninisqler tehdt g uih, hog bir a
jelenlegi gakorlat eges las{dpolgirok sqindra negneheTftheti a batuiropttok gors neg;snensdt, e7 aqonban ailemdnle
sq,erint a jogorwshthoq uali jogot nem korl,iaga, toaibbd a panasqbar foglah aggn! nen jogalkoldri hirdis, aquetlegesen
fennilh problinds be!ryteket a jogukorlat tudja omosolni.
A vizs

gilat megillapltdsai

I

A hatrisktir tekintet6ben

alapvet6 jogok biztosinak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek elTittislhoz sziiks6ges izsgllai
jogosultsigokat az alapvet6 jogok biztos6r6l sz6l6 2017. 6vi CXI. tdrv6ny (Ajbt.) hatirozza meg. Az Ajbt.
18. S (1) bekezd6s6nek a) pontja szeint az alapvet6 jogok biztosahoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint
kozigazgatisi szerv tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadv6nyt tev6 szem6ly alapvet6 iogal s6rti vagy annak
krizvetlin vesz6ly6vel i6r (vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre illl6 koztgazga(asi jogowoslau
lehet6s6geket ._ ide nem €ra,e a kdztgazgaast hatlrozat bir6s6gi felii.Llvizs g atit - m6r kimeritette, vagy
jogorvoslati 1ehet6s6g nincs szLmin biztositva.
Az ombudsman sz rniLra egy adon jogi szat>alyoz s alapjogi aspektusi izsgilat6xa, valamint a
jogszabdlyok hiinyoss6gival, tartalmi hibiival osszefirgg6 int6zked6sek rnegtogalmaz sAt^ a torvAly
1.h.t6s6get telemt. A preventiv alapjogv6delemre is hangsulp helyez6 ombudsmani gyakorlat alzpiin a
biztos mandituma keretei k6zott marad. akkor, amikot az alapjo$ aspektusri vizsgilathoz n6lkill5zheteden
m5don, hivatalb 61t el1fuis keret6ben, a konkr6t alapjogs6telmek 6s ezen alapul6 panaszok megel6z6se
6rdek6ben ittekinti a relev6ns jogr szabalyoz6st, felt6rk6pezi 6s ielzi a jogalkot6s6rt fe1e16s szervek tinyiba

Az

a felmeriiLl6 agg6lyokat.

J

AzAjbt.37.$6rtelm6ben,inaazapvet6jogokbrztosaillisponqa.szerintavissz6ssigvalame\
t"'Li felesleges' nem egy6rtelmri .""gy "tt megfelel5
"zewezltszabalyoia
hiityossagfua vezethet6 vissza, a
l.iJ.fL.i6reriiUewe i adott k6rd 6s io$ szabiiyoz1s1takLiirty1ta vzgy
.r,agy
a kozlog| szervezetszabalyoz6
_.Jrag 1ao6ua elkeriiLl6se 6rdek6tei )avasolhaga a_iogdkotista
eszk6z
jogszabiiy vagy kotlogt

xailg* szertezetszabalyoz6
.m6dositis6t,
iogosult szervn6l a iogszabity "igy
el6k€szit6s6t.
"ar
szitSi€n€t
e16k6
a
ifitu"
iogszab1ly
hada"6t,
uagy
rra
iogszab6ly
rrr?]y." *"rr
iei1sct
."rko,

Fr lA

II.

A vizsgSlt alapiogok tekintet6ben

Azalapvet6jogokbiztosaegyadotttirsadalmiprobl6mamogott6116cisszefilgg6s-tendszetfe|tatisasotin
tesz
ob;.fti.. 6. neutriiis m6don, l<tzfu6lig alapjogi 6r"ik felsotakoztat1sival 6s osszevet6s6vel

;;";i-,

gi*tiakkal 6s az
t.;i..1"r.,"..o, zsin6rm6rt6kk6nt tlmaszkodott az Alkotrninybir6s6g alapvet5 nfl,nnt
jogv6delem
speciilis
;;pi;g"k tzrtirilnil kapcsolatos elvi megallapit6saira,_ valamint - az ombudsmani
egyes
hivatott

megfelel6en - alkzlmaztz az"alaplog-korl6tozis. alkotrru{nyossa#t megit6lni
hogy az
""ii.Lrr.
,t"fpg, ,..r,.f.t. A ielent6s .,,egi apit1siial lsszefirgg6sben ism6telten hivatkozom a.,a,

hatilyba
uonatkozZ reodelk.zi6seiiek szovege az -[Iaptorv6ny Negyedi\ lvl6dositisinak
alkotrn6nyos
ls nagyr6szt -.g.g[.zik az Alkotrn6nyban foglaltakkal, - az.
l6o6s6t kovet5en tov6bbra
'
nem tattalm^z olyan tendelkez6seket, amely
!. ,rrfpg"L tel#tet6ben

aiil,o'*a"y

lIu!-ra""

i.5"""i.rr"i"r.r.

ellentetesekvoln6nakakor6bbiszdveggel.AzAlkotrn6nybir6siga22/2012.-(v11)]tBhztarozatLban

AlkXniil ,ls aaAtaptOninl egt* rendelkelisei tartalni.egeltstige wt'in dppen rua a
a*rrrarlUii,lgi intlien negiet*ilogrlrek ,itiltellt, hanen aqokfig,lnen kirtiil hagtds'it kell indokolti'"

-irraiUl
"or -.r,",on.a,

c

hogy ,,aqel6qd

Ajogitlanisdg etaibdlJakadti jogbi$onsdg ktiuetelndrye

n Mzgyatorsz6g firggetJen, 9tT9k'9k"t..]o gillam' Az
Atkotr.rinyUir6sag tor6bbi t3retlen gyakorlai Aapi;i ennek a iogillami min6s6gnek ^nelkiilozheteden
a 30 /20.12. OrI. 27.)
eleme a jogbiztois6g. Ahogyan p.dii unu az Alko-Jninybir6s6g felhivta.a fiql.F:l
(1)
bekezd6se azonosan
2.
az
Alkotrn6ny
bekezd6se 6s
$
AB hat6roZatirbao, ", af"ptow."y n; .it t 1t;
'.ddig
kiluki o,t alkotninybir6sigi gyakotlat - relev6nsnak
deld^r6l1a a jogiiarn klauzul6t,' ,.L6- ur
jogbiztonsig az
,"t irr,rr.ta olligatut sorin. Az Alkotrninybir6si g ilt"l gyafu"n hivatkozott t6tel, hogy a
illam - s ^els6so'rban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosiths t, hogy a jog eg6sze, egyes
mrikod6siiket tekintve kisz6mithat6ak 6s
r6szterti{etei 6s az egyes jogizabilyok
'u-.ortn" is t il6gosak, egy6rtelmriek,
cimzettjei szirmztr:a. A jogbiztons6g nem csupin az egyes notm6k
el6rel6that6ak legyiiek
'iioo.teli meg, de az egyes
is A
egy6rtelm(s6g6t
iogint6zm6nyek mrikod6s6nek kiszimithat6s6git
"elv6b6l
a
rendelts6ge:
al6
tdwlny
koztgazgatis
foly6 kcivetelm6ny a kozhatalom, a
jilgilnanns1g
szimata
ta"rfrr,aorrirt A rendelkei6 szervek a iog ittal meg6llapitott mfikod6si rendben, a polgfuok
megismethet6 6s kisz6mithat6 m6don szab6lyozott korlitok kozott feitik ki tev6kenys6gti'ket Nem

Az Alaptorv6ny B) cikt (1) bekezd6se

alapi

_

na{yhat6 Egyelmen kivtiLl, hogy z kisz mithat6siLg - bele6rtve az egys6ges jogalkalmazist -.6s az ellArltsi
-bntositisa
egyes alanyi alapiogok v6delm6vel, mintegy
szorosan osszekapcsol6dik
ga.linctAk
^z
kolcsonosen felt6telezik egyrrrlst.

c

A jogonoslatho< ttah jog

Az Alaptorv6ny )O(VIII. cilk (7) bekezd6se szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal 6lien
az olyin bft6s6gi, hat6sigi €s nls ki5zrgazgatis.i dont6s ellen, amely a jog t'ragy jogos 6rdek6t s6rti. Az
Alkotrn6nybir6sig tobb beadv6nnyal kapcsolatban .is leszrigezte annak fontoss6g6t, hogy a jogorvoslathoz
val6 jog alapvet6 c6lja a megfelel6, hat6kony jogv6delem lehet6ss6g6nek a megtetemt6se. Ennek
kovetkezt6ben tekintettel kell lenni ari;a, hogy ne csak form6lisan val6suljon meg a jogorvoslat 1ehet6s6ge,
hanem t6nylegesen is alkalmas legyen ara, hogy betoltse szeteptt a jogtendszetben. Ezen kdvetelmdnyek
4

megs6rt6s6nek leggyakoribb m6dja, amikor kozvetett eszkozdkkel val6sul meg a jogowoslati jog csorbitesa.
Ilyen esetekben a jogorvoslathoz va16 jog fotmilisan megvan ugyan, teh6t biztositott, azorban a gyakotlLsa
a s6relmek megoldlsit nem, vagy nem megfelel6 m6don teszi csak lehet6v6. Ezek a kozvetett eszkozok

p6ld6ul

a

jogorvoslati k6relem benyijtlsira meghatitozott rovid hat6rid6k, vagy

a

dont6s iigyf6l

rudorrris6ta jrtnatlsinak nern megfelel6 jogszabSlyr gararciSi, illetve a rovid hat6rid6 ellent6te, amikot az
elbh6l6s:la^ iogosuit szerveknek a m6sodfolni dont6s elbir6l6s6ra biztositott hat6tideje indokoladaflul hosszri
6s a kedvez5en meghozott dont6s okafogyotti vilik, 6s igy rrrlt nem teszi lehet6v6 a s6relmek owos16s6t.
Az Alkotm6nybir6sAg illand6 gyakotlatz szerint tehit a jogowoslathoz val6 jog, mint alkotm6nyos
alapjog immanens tartalma az €rd,emi haarozatok tekintet6ben, a mas szervhez 'uagy ulgyzr::,zon

szervezeten belii'li magasabb f6rumhoz fordulis 1ehet5s6ge. A jogorvoslathoz val6 jog t6nyleges
6rv6nyesiiLl6s6hez a ,,jogorvoslis" iehet6s6ge, vegyis az is szii,ks6ges, hogy a jogorvoslat fogalmilag 6s
szubsztanci6lisan tartdlrr zza a jogs6relem orosolhat6s6git. A jogorvoslathoz val6 jogoak az
Alaptow6nyben tra76 ganntalLsa a rendes jogorvoslatra vonatkozik. A jogorvoslathoz val6 jog l6nyeges
tartalma kiterjed a iogorvoslati lehet6s6gt6l vagy annak htinyfu6l val6 t61€koztatAsta rs. A tij1koztatLsi
kotelezefts6get az eryes e1j6t6si k6dexek is kiemeJik, m:r:tegy hangsulyozva, hogy a jogorvoslatt6l val6
tlj€kozratis nem mflhat az egyes hat6s6gok m6rlegel6s6n, be16t6sin.
Tcibb esetben rimutaLtlrn rrrat tn,hogy akozrgazgatiLsi elj6risokon kiviil es6 elj6t6sokban is eleget
kell teruri a jogorvoslati lehet6s6gekr5l val6 tiillkoztztlsnak A jogowoslati lehetSs6g biztositisa teh6t nem
puszt6n formai (ogszab6ly biztosiga vagy ltzlrla),hanem tartalrni (t6nylegesen biztosiwa volt-e) k6rd6s.1
a

A

ullosTl{jog

Az Alaptow6ny )OilII. cikk (1) bekezd6se szednt minden nagykorG rnagyar lllarnpolgirmak joga van
ahhoz, hogy zz orsziggftl€si k6pvisel6k, a helyi rinkorrninyzati k6pvisel6k 6s polgfumesterek, valamtnt az
eur6pai parlarnenti k6pvisel6k valasztds6t valzszt6 6.s valaszthat6 legyen. Az AJkotrn6nybft6sig sz6mos
hatlrozatiban izsgiita a valaszt6jogot. Meg6llapit6sa szeflDt a vilaszt6jog az ATaptowlnyben - kor6bban
az AlkotmAnyban - elismert, a n6pszuvetenit6s elvdnek 6w6nyre jrttatisit garurrt6l6 alapvet6 jog.
A vilaszt6jog alanyi o1da16n alapvet6en a valaszt6sra jogosult 6llampolgLr zzott szabads6ga zll,
amelynek bittokiban jogosult eldonteni, hogy gyakorolja-e a vAlaszt6joglt vagy sem, illetve, hogy kire adja
\e szavazatAt. Ezzel szemben az Alaptow1rry nem biztosit alanyi )ogot al::a, hogy mindenki, aki passziv
viiaszt6logal rendelkezik, pnsz4fl a sajl,t akarat-elhatArozlsdb6| - torv6nyben meghatirozott felt6telekt6l
firggedenii,I - a vilaszrisokon jelol&6nt elinduljon.
A $)aszt6jog 6rv6nyesii,l6se azt a kcivetelm6nlt tirnasztla az illz,Jjl'Ital szemben, hogy butositsa
gyakorlisinak felt6teleit 6s torvdnyben hzti,tozza meg amak m6dj6t, tendj6t, valamint gatanciatt. A

valaszt6log gyakoi slnak biztosit6sa 6rdek6ben az lllamnak aktiv magatartist kell tanfsitania. A
vAlasztojog int6zm6nyv6dekni oldal n az illam z vllaszt6iog gyakorl6s6t 1ehet6v6 tev6, azt el6segit6
szabilyok megalkot6s6ra, 6s azok 6rv6nyesit6s6re koteles. Az illam int6zm6nyv6delmi kotelezetts6g6b5l
kcive&ezik, hogy nem gordithet olyan akad6lyt a vilaszt6jog gyakotlisa eI6, ame\ a valaszt6si r6szv6telt
alaptcirv6ny-ellenesen koditozn6.
Az Alaptorv6ny - az AlkotrnAnyhoz hasonl6an - z talaszt6jog gyakodlsinak pontosabb kereteir6l
riem tartalmaz r6szletes rendelkez6seket, a tow6nyhozisra bizzz a v lasztlsi tendszere vonatkoz6
szab6lyok mega.lkot6s6t, igy a gararciatendszer kialakit6s 1t is. Az Orsziggytl6s ez6rt sz61es drint6si
szabads6ggal tendelkezik a valasztisi elllris szabl)yatrak megilTapit sz sofafl, bele6twe a szzvazAs
szabalyait is. E drint6si szabadsLg azonbatt csak az Alaptorv6ny keretei kozott gyakotolhat6, a tow6nyhoz6
rigy koteles ezeket a szabalyokat meghozni, hogy azok az Alaptow€ry rendelkez6seivel te itk6zzer.ek, az
Alaptrirwdnyben szabalyozott alapvet6 jogot alkotm6nyellenes m6don ne kotlLtozzanak Az llfzrn szlles
m6rlegel6si lehet6s6get 6lvez a konkr6t szabllyozS,s tei'iet6n, a valaszt6jog gyakorllsinak felt6telei azonban
nem nehezithedk meg a n6pakarat szabadkjfdlez€stt, tov6bbi nem gitolhaq6k a v6laszt6jogban kiteljesed5
drintdsi szabadsig ot. 11 / 2013. S. 7 .) AB hatirozar, 63 /B / 7995. AB hztirozatf
1

Lisd p6ld6ul

az AJB

-7891/2012., AJB-3415/2013., AJB-873/2O16., AIB-3O5/2017. szimri ombudsmani jelent€seket.
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III.

Az iigY 6tdeme tekintet6ben

dsszhangban' a
2.$ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a varasztiLsok nyilvinoss6gira v91a1\oz6
hatatozat't
zt6stglnak biztosit6sa 6rdek6ben vi^me.,nyi iilasztAit bizotts6g valamennyi
kell,
az abban
"a^r,arJr.'i,ra,rr
anonimrzilni
kell hozii. A hztarozatot a nyilv6noss6gta hozatolt megel6z6en
"yifri""*ag*
foglalt szem6iyes adat nem hozhat6 nyilvinoss6gra - h ozott a a 'talasztAsi bizotts6g,
egy viLlzszt6polgat t616uoz6di uj.viLi arr6l, hogy miljen dont6st

|'pt[tl

A Ve.

hatarozatot, eseti.g a kampinnyal vltl 1.szav1za21l kapcsolatos
bizottsigi
,raw fell.bblzni kiv6n efr,
-'"r.r."t
-.r61arzt6k"rii,Iete
oriziggyfl6si egy6ni v6,laszt6kerirleti v6laszt6si
a
ffJ#;"",.r.**.-i",
biottsirgAtil 1a tovibbiakban: OE\rB) nrd hiteles infom6ci6t tapni'
6s
A vzlasztAsi informatikai ,.rri.r.r online felti{ete a valasitas.hu kozigazgatisi horiap, megfelel6
ott
is
lehet
vagy
kell
a
kozpontban
friss adatokat tartalmz azol{<al a k&d6sekke1 kapcsolatban, amiket
^

lev6lben i6-rt€rr6 szauaz s ket6se). A iogszabalyok.azonban nem
lperaa"r a kiilk6pviseleti vagy a
volna
i4it .rat"r.ta m6don, hogy u, oBw-t el6rhet6s6geit a valasztas.hu intemetes oldalon ktjtelez6
megjeleniteni.
'' Vr.rrruk olyan esetek, amikor indokolt 6s szii'ks6geq hogy a vl)zszt6pol}At a.ualasztisi szeftet
szet'vek 6xzik a
a trety
felkeresve, .2.-6ly...n tii€koz6dort' valamely k6rd6sben igy paiaaU
ltaytlu
adaw6delmi okokb6l nem lehet
szavazist kcivet6 kilencvenedik napig a l"adott aj6nl6ivekei is, ezeket
adatokr6l
uarrirr,*;,ez6rt nem kifogi "dhuti i, a gyakorlat, hogy a v6laszt6polg6t az 6t 6rnt6 szem6lyes
kozvetlenirl az adatkezel6 i6laszt6si szert6l k6rher r6iekoz:ar6sl
a
Az OEVB-k hathtozzaitzk tobbs6g6vel ftoztiiLk peldaul a jelolt npl-u6ntaftisba. v6tel6vel,
szemben azonban
f.r-pa"oyuf osszefiigg6 iogs6rt6sek u^gy ^ ieb"'i" eredm6ny6nek meg61lapit6s6va1)
valasztisi
okoz
irrirg ,ia^4dprkai"eb.i jogoroodalal. Gyakorlati neh6zs6get
-ugyanakko:' .h^ ^
hivatal
{i"i"ag"k \itior^tn :liz61at^g helyben szokisos m6don, iellemz6en a potg6lmesteri
szem6lyes felketes6se adott
WraetA&aV4an teszik kozz6. A yirlisztitsi sze*ek, illetve a helyi htdet6t6b16k
eset6ben) at6n1ta1an,
vllaszt6poigirok
g.ijlo.ro.en nem helyben lak6 vagy mozgis lbankoiztozott
"r.tu"o
Maqyatorszigort a
hogy
,r". "Lr6.t r,6 neh1zs€gil itrrtrat. Ezzel 3ss,.fi,gg6sben megiegyzen!6,
a valzszt si hztztozalok
rendszeres intemethasznil6k as[nya a 76-74 6ves sze-m6lyek kdzofi 78ok2, igy
intemetes el6rhet5s6g€nek biztositasa €rdemi el6rel6p6st jelentene a nyilv6noss6g kovetelm6ny6nek
teljesebb kor6 6rv6nyesirl6se szempontj6b6l
'AzlgazsAg;lgytmirdsztefmegketes6semteadonva)aszibartktilonhangstly.'zta,hogyje|enlegnincs
yilzszt sibbottsigi hatirozatok kozz6t6tel6nek m6di|t, :l;'astlszt
olJan igr<ab;bi ft;deTLeqis, amdy el6tnA a
p-.aii 7 trirU telepii,l6sek egy rlszln ren biqlositottak aryk aq inJrashuktilnilis ir egdb feltitehk, amelyek
iehet5rr6 ter[r6k, hogy a telepiil6s saj6t honlappal rendelkezzen, ame\en a valasztzsi hztS'rozatok
nyitv6noss6g6t biztositafli Iehetrie.
'
I fJ"ti.t alapjin megillapithat6, hogy jogszab6lyok lazfu6lag a vtrlasztlsi bizottsis hatixozztok
kozztt1tel1t qAk e$, zronbin annak m6dj6r61 nem tendelkeznek, ez6rt e tekintetben nincs egys6ges,
kiszimithat6 joggyakorlat.
I ti t tgrlz. (III. 5.) AB hatirozatbzn az Alkotrninybit6s6g kifejtette, hogy .[a1 jogbiztonsig
megkoveteli a iogszabilyok olyan vil6gos 6s egy6rtelmri fogaknazisAt, hogy minderki, akit erint, tis4,lban
tehivt a jogi li4q,tttet, oiloa igarythasn diintisit is agataridslit, s sz6molrri tudion a iogkove&ezm6nyekkei.
Ide6ttenddaz is,'hogy ki lehessen sz6mitan a jogszrblJy szetint elj6r6 rn6s iogalanyok 6s illami szervek
magatartis1t." A t.siilet szimos k6s6bbi dont6s6ben is hangsulyozta azon tdretlen illlspontj6t (35/1991.
0/I. 20.) AB hatirozar), miszerint a normavil6goss6ggal kapcsolatos alkotrn6nyossigi k6td6seket iitali.5art
jogalkaJnaz6i 6rtelmez6ssel vagy iogalkot6si riton kell feloldani, mivel az Alkotrninybit6s6gnak sem
jogalkotisi, sem on ill6 jogszabily-dtelmez€sr elj6r6sta,lnztask<ire nincs.

i",er"i

-

2

Forrds; KSH, httDS://www.ksh.h u/docs/hun/eurostat tablak/ta bl/tin00091.html
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Megilla?ithahi teh/i/, hog a s<abibopisi hiiry a ril.as7ldsi biryttsrigi hatdnqatok intemetes kdq4ittil,iteliul
kapcsolatbm negtehe{ti a adlasqlr$olgirok syindra a hahiroqalok gors megisnensit, ani biqonlos esetekben
korldnTbatta a uilas{dsi eldnissal iissTgpggisben a jogotwslathoq uh jog gakorlisdt, kiildnijsen a birki dltal
negtinadhafli OEW hatiroyttok esetiben.
A las{dsi bi7ottsigi hahinqatok kiigihiteliaek ndSdra nnatko4i srybdlo4is hiirya igJelwi ajogbiqansdg
is a jogomoslathoqaal6 jog sinlminek kdry*len kheais,lg,lt is,

ttllispontom szednt a vilaszt i bizottsigi hatarozatok gyors megismerhet5s6ge - 6s ezaftaf a
jogorvoslathoz va16 jog gyakois6nak telies kor6 biztositlsa 6s a jeleot6semben fekirt alapjogS vissz6ssig
bekrivetkez6s6nek megel6z6se - a kovetkez6 m6dokon lenne biztosithat6.
1.)A teriiLleti valasztisi bizottsigok sajdt honlapot mik<idtetn6nek, amelyre azonrnl felkeriiLln6nek a
me ghoz ott'r ilasztisi hatlrczatok.
2.)A Nemzeti Y laszt si Iroda egy kripoti ho opot mfkodteme, ahol azonnal el6thet6 lenne
valamennyi v6las ztasl bizoltsag irkal megktildott inform6ci6.
A fenti megold6sok alkotm6nyossigr szempontb6l egyatint t6mogathat6ak, a jogbiztonsig elve
azonban megkoveteli, hogy a jogowoslzthoz val6 jog mint alapjog gyakorlati 6rv6nyesii,l6s6hez sziiks6ges
megold st c6lszetri vilaszlu;ru, ame\mek
garancikat jogszabilyban rogzits6k. Term€szetesen azt
^
megval6sids6hoz a legkonnyebben 6s a leggyorsabban biztosithat6k a sziiLks6ges technilai felt6telek.
IV. Int6zked6sem

A

vissz6ss6g jov6beni bekovetkez6se 1ehet6s6g6nek a
megel6z6se 6rdek6ben, az Ajbt.37. $-a alapjin felk6rem a Nemzeti V6laszt6si Itoda vezet6l€t, hogy a Ve.
76. $ (1) bekezd6s j) 6s l) ponq6ban biztositott feladatkor6ben tekintse 6t a v61as ztAsi bizottsigS hztarcz tok
ifltemetes el6rhetSs6g6nek jelent6semben felt6rt hi6nyoss6git, valamint ezen negiilapitisok alapi6n
fontolja megjogszabill.rn6dosiris kezdem6nyez6s€t.
Jelent6semet ti4lkoztatisul az igazsitgltgyi minisztemek 6s a Nemzeti Yifasztlsi Bizottsignak is

jelent6semben

feltirt, alaplogal osszefligg5

megkiildom.

Budapest, 2017. december
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