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XV. Választások adatkezelése 

A választások választási névjegyzékének adatkezelője a Nemzeti Választási Iroda, a helyi szerveknek 
utasításaik szerint, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végrehajtási szerepük van. A Nemzeti 
Választási Iroda biztosítja a választáshoz az adatok rögzítésére szolgáló on-line felületeket is. A 
Nemzeti Választási Iroda adatkezelésre vonatkozó tájékoztatása az alábbi címen érhető el: 

https://www.valasztas.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

Helyi szinten a választás lebonyolítását - a névjegyzékek kezelését és a választópolgári kérelmeket a 
Helyi Választási Iroda végzi, vezetője a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, az Iroda 
tagjait a Hivatal dolgozói közül választják.  

Adatkezelő: 

Helyi Választási Iroda - Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

Vezetője: a Hivatal jegyzője - Dr. Tóth Sándor 

1/XV. Adatkezelés Választás adatkezelése - központi névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek 

o Érintettek kategóriái Aktív és passzív választójoggal rendelkező személyek 
o Személyes adatok 

kategóriái 
Minden ilyen tárgyú kérelem esetében: 
• a választópolgár neve 
• születési neve 
• születési helye 
• személyi azonosítója 
• értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám)  
• aláírása 
További adatok az egyes kérelmeknél: 
1. A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba 

vétellel kapcsolatos kérelem: 
• nemzetisége megjelölése  
2. A fogyatékossággal élő választópolgár segítése iránti kérelem: 
• segítség iránti igény (mozgássérült vagy látássérült állapota) 
3. Adatkiadás megtiltása iránti kérelem:  
• tiltó nyilatkozata 
4. Az Európai Unió más tagállama állampolgárának 

névjegyzékbe vétele iránti kérelem: 
• nyilatkozata szavazati jogának magyarországi gyakorlásáról; 

annak a településnek vagy választókerületnek megjelölése, 
amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti 
tagállamban legutóbb felvették  

o Adatkezelés célja Kérelmek elbírálása 
o Adatkezelés jogalapja Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e 

Különleges adat tagállami jog alapján történő kezelése - GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja (1. és 2. típusú kérelmek esetében) 

o Adatok forrása Érintett 
o Érintettől származó 

adat: kötelező-e 
megadni 

Kérelem és az abban foglalt adatszolgáltatás nélkül a 
választópolgár kérelme nem bírálható el. 
 

https://www.valasztas.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

Nemzeti Választási Iroda és szervei 
Jogorvoslat esetén az illetékes bíróság, továbbá adott esetben a 
jogszabályi előírások alapján egyéb illetékes szervek és hatóságok. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

A Helyi Választási Iroda a személyes adatokat az Iratkezelési 
Szabályzat szerint a választójogosultság nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyekben (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.) 5 
évig őrzi. 

 

2/XV. Adatkezelés Választás adatkezelése - szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek 

o Érintettek kategóriái Aktív és passzív választójoggal rendelkező személyek 
o Személyes adatok 

kategóriái 
Minden ilyen tárgyú kérelem esetében: 
• a választópolgár neve 
• születési neve 
• születési helye 
• személyi azonosítója 
• értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám)  
• aláírása 
További adatok az egyes kérelmeknél: 
1. Mozgóurna iránti kérelem 
• a szavazókör területén lévő cím, ahova a mozgóurnát kéri a 

választópolgár  
• a mozgóurna igénylés indoka  
2. Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz 
• település, ahol szavazni szeretne 
3. Kérelem külképviseleten történő szavazáshoz 
• azon külképviselet megjelölése, ahol szavazni szeretne 

o Adatkezelés célja Kérelmek elbírálása 
o Adatkezelés jogalapja Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e 

Különleges adat tagállami jog alapján történő kezelése - GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja (1. típusú kérelmek esetében) 

o Adatok forrása Érintett 
o Érintettől származó 

adat: kötelező-e 
megadni 

Kérelem és az abban foglalt adatszolgáltatás nélkül a 
választópolgár kérelme nem bírálható el. 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

Nemzeti Választási Iroda és szervei 
Szavazatszámláló bizottságok 
Területi választási iroda, területi választási bizottság 
Helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok 
Jogorvoslat esetén az illetékes bíróság, továbbá adott esetben a 
jogszabályi előírások alapján egyéb illetékes szervek és hatóságok. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

A Helyi Választási Iroda a személyes adatokat az Iratkezelési 
Szabályzat szerint a választójogosultság nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyekben (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.) 5 
évig őrzi. 
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3/XV. Adatkezelés Választás adatkezelése – választás lebonyolítása, választási 
névjegyzék adatkezelése 

o Érintettek kategóriái Aktív és passzív választójoggal rendelkező személyek 
o Személyes adatok 

kategóriái 
• név 
• születési idő 
• lakcím 
• személyi azonosító (vagy annak hiányában 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma) 
• telefonszám, e-mail cím 
• aláírása 
• adott esetben: mozgáskorlátozottság, gyengénlátás, 

nemzetiséghez való tartozás 
o Adatkezelés célja Választás lebonyolítása 
o Adatkezelés jogalapja Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e 

Jogi kötelezettség teljesítése – 6. cikk (1)c (Ve. tv.) 
o Adatok forrása Választási névjegyzék 
o Adattovábbítás, 

címzettek kategóriái 
Nemzeti Választási Iroda és szervei 
Területi választási iroda, területi választási bizottság 
Helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok 
Jogorvoslat esetén az illetékes bíróság, továbbá adott esetben a 
jogszabályi előírások alapján egyéb illetékes szervek és hatóságok. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

Szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon meg kell 
semmisíteni az adatokat.   
(Ve. 205. § (2) A szavazást követő kilencvenedik nap utáni 
munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - 
meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven 
nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.) 

 

4/XV. Adatkezelés Választás adatkezelése – Helyi Választási Bizottságok és a Helyi 
Választási Iroda tagjai adatainak kezelése 

o Érintettek kategóriái Helyi Választási Bizottság tagjai 
Helyi Választási Iroda tagjai 

o Személyes adatok 
kategóriái 

Választott tagok adatai: 
• a megválasztott tag neve, születési neve  
• születési helye, ideje 
• anyja neve  
• személyi azonosító száma 
• foglalkozása  
• adóazonosító jele 
• TAJ száma 
• bankszámla-száma 
• telefonszám, e-mail cím 
• aláírás 

Delegált tagok adatai: 
• megbízó neve  
• megbízott tag (delegált) neve  
• a delegált tag magyarországi lakcíme  
• a delegált tag személyi azonosítója  
• a választási bizottság megjelölése (ahová a delegálás 
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történik) 
• delegált tag azonosítása 
• aláírás 

o Adatkezelés célja Választási eljárás és népszavazás lebonyolítása 
o Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése - 6. cikk (1)b 

Jogi kötelezettség - 6. cikk (1)c (Választási tv., Ve. tv.) 
Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e 

o Adatok forrása Érintett 
o Érintettől származó 

adat: kötelező-e 
megadni 

Kérelem és az abban foglalt adatszolgáltatás nélkül a 
választópolgár kérelme nem bírálható el. 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

Nemzeti Választási Iroda és szervei 
Helyi választási iroda és bizottság 
Szavazatszámláló bizottságok 
Jogorvoslat esetén az illetékes bíróság, továbbá adott esetben a 
jogszabályi előírások alapján egyéb illetékes szervek és hatóságok. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

o A Helyi Választási Iroda tagjainak megbízatása 
határozatlan időre szól. A Helyi Választási Bizottság 
választott tagjának megbízatása a következő általános 
választásra megválasztott választási bizottság alakuló 
üléséig, megbízott (delegált) tagjának megbízatása a 
választás eredményének jogerőssé válásáig tart. 

o Választási szervek (választási irodák, választási 
bizottságok) létrehozása és tevékenységére vonatkozó 
iratok az Iratkezelési Szabályzat szerint nem 
selejtezhetőek. 

o A javadalmazásra vonatkozó adatok esetében az azokat 
alátámasztó számviteli bizonylatokat a számviteli tv. 
előírásai szerint kel őrizni (beszámoló + 8 év). 
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