Nemzeti Választási Iroda részére
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Tárgy: Közérdekű adatigénylés a lakóhely-létesítéssel kapcsolatos névjegyzéki adatok alapján
Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 2. § (3) bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjék választ adni a következő
közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérdésekre az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választására vonatkozóan:
1. A szavazási levélcsomagok Ve. 277. § (1) bekezdése szerinti megküldését követően, hány olyan
választópolgár volt, aki a Ve. 257. § (1b) bekezdése szerint 2018. április 4. napján 12.00-ig
létesített magyarországi lakcímet? Amennyiben a megadott időpontig terjedő adatszolgáltatás
technikai okokból nem lehetséges, úgy kérem a válaszadásuk időpontjáig bezárólag küldjék meg
azon választópolgárok számát, akik a Ve. 257. § (1a) szerint válnak jogosulttá az egyéni
választókerületi jelöltek választására. Kérem, az adatokat szíveskedjék a lakcím létesítése szerinti
országgyűlési egyéni választókerületek szerint bontásban megküldeni.
2. Kérem szíves tájékoztatásukat azzal kapcsolatban, hogy a központi névjegyzék változása
visszakövethető-e különböző időállapotok szerint. Amennyiben igen, úgy kérem szíveskedjék
országos egyéni választókerületek szerinti lebontásban megküldeni a központi névjegyzékben
nyilvántartott választópolgárok számát havi időállapotok szerinti bontásban 2016. január 4. és
2018. április 4. között. Amennyiben Önök számára megkönnyíti az adatszolgáltatást, úgy a
választókerületi bontás helyett a szavazóköri lebontásban szolgáltatni az adatokat is megfelelő. Ez
esetben viszont kérjük, egyértelműen jelöljék, melyik választókerületbe tartozik az adott
szavazókör.
Kérem az Infotv. 30. § (2) bekezdése alapján a válaszukat elektronikus formában a valasztas@tasz.hu
címre szíveskedjenek megküldeni lehetőség szerint Excel táblázatban.
Jelen adatigénylést az elektronikus levélben történő megküldés napján postai úton is megküldjük, de az
adatszolgáltatásra nyitvaálló határidő vonatkozásában az elektronikus levél megérkezését tekintjük
irányadónak.
Válaszukat előre is köszönjük!
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