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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat i

Módosítópont sorszáma : 1 .

A javaslat érintett rendelkezése : 4. cikk

Módosítás jellege : módosítás

4. cikk

Az Alaptörvény VI. cikke helyébe a következő rendelkezés lép :

„VI. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és
jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog
gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével .

(2) [Az állam jogi védelemben részesíti az otthont, annak nyugalma megóvása érdekében .

(3)] Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdek ű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez .

[(4)] (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdek ű adatok megismeréséhez való jog
érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellen őrzi .”

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosít ó
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.
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Indokolá s

Az Alaptörvény módosítása kiterjed a VI . cikkre. Ebben a cikkben helyezte el az Alaptörvény -
módosítás benyújtója „az állam jogi védelemben biztosítja az otthont, annak nyugalm a
megóvása érdekében” fordulatot . Ugyanakkor — nem vitatva ezen rendelkezés szükségességét
— meglátásom szerint önmagában az otthon védelme következik a VI. cikk (1) bekezdéséből is .
Ha az állam az otthon védelmét valamely államcél megvalósítása részeként külön nevesíten i
kívánja, úgy az arra vonatkozó rendelkezést nem itt, hanem ezen utóbbi, államcélt megállapító
rendelkezés körében indokolt szabályozni .

Dr. Bajkai István
Fidesz-Magyar Polgári Szövetsé g
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