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A gondokság alá helyezé ssel, illet leg közé rdek  adatigé nylé ssel kapcsolatos levelé t

köszönettel megkaptam.

A bí rósági dönté ssel gondnokág alá helyezettek választójogával kapcsolatos ké rdé s

termeszé tesen nem ú j a számomra. 201'I,  szé n hÍ vatalomban járt Gyene Piroska, az

É rtelmi Fogyaté kossággal É t t é s Segí t ik 0rszágos É rdekvé delmi Szövetsé gé nek

tÉ FoÉ SZJ elnöke, aki tájé koztatoft a választójogi törvé ny é s a ké szül  ú j Polgári

Törvé nykönyvet is é rint  problé máról. A megbeszé lé st követ en az É FOÉ SZ által

ké szí tett, a gondnoksági rendszer reformjára vonatkozó javaslatot megküldtem dr'

Szé kely László miniszteri bÍ ztos ú r ré szé re, azza\, hogy ké rtem fogadja a szervezet

elnöké t szemé lyes megbeszé lé s cé ljábóI.

A Kormány mé g nem nyú jtotta be a Parlamentnek az ú j Polgári Törvé nykönyvr l szóló _

egyben a cseIekv ké pessé g korlátozásának eseteit szabá|yozó _ törvé nyjavaslato! arra

várhatóan mé g jelen ülé sszakon sor kerül, azonban elfogadása csak  sszel várható. A

ké rdé ssel kapcsolatban azonban ú gy gondolom, hogy a váIasztójog gyakorlása felel s

dönté st igé nyel' Vé lemé nyem szerint a bí róságtól nem Iehet elvitatni annak lehet sé gé t,

hogy az orvosszaké rt i vé lemé nnyel alátámasztott legÍ ndokoltabb esetekben - a belátáSi

ké pessé g oly mé rté k  korlátozottsága miatt . a nagykorú  szemé lyt választójogának

gyakorIásában kor|átozza,
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AzAlaptörvé nyel ké szí té sé velösszefüggé sbenfelhí vomszí vesfigyelmé t,hogy2010-

ben többpárti Alkotmányel ké szí t  eseti bizottság került felállí tásra, mely egé  szet 2o7L,

márciusáig dolgozott az Alaptörvé ny el ké szí té sé n. Az Alaptörvé ny / III. cikk (6J

bekezdé sé velkapcsolatosközé rdek adatigé nylé srevonatkozóké ré sé retájé koztatom,

hogy hatástanulmány nem áll rendelkezé semre, de megjegyzem szemé ly szerint nem

voltam az Alaptörvé ny benyú jtói között.

Budapest, 2012. május 31'.
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