
Adatkezelési tájékoztató – a választási eljárással kapcsolatos adatkezeléshez –  

melléklet 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a címzettek köre 

 

  A kezelt személyes adatok köre 
Az adatkezelés 

célja 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés 
időtartama 

A kezelt személyes 
adatok címzettjei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Központi 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) A nemzetiségi 
választópolgárként 

történő nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nemzetiség megjelölése 

- nyilatkozat a megjelölt nemzetiséghez tartozásról 
- annak megjelölése, hogy a nemzetiségi állampolgárként történő 

névjegyzékbe vételt az országgyűlési képviselők választására kiterjedő 
hatállyal kéri-e 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 
- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 

választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 86. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti 
azokat. 

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer üzemeltetése 

céljából 

2) A fogyatékossággal élő 
választópolgár segítése 

iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a választópolgár 

a) Braille-írással készült értesítő megküldését, 
b) Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását, 

c) könnyen érthető tájékoztató anyag megküldését, vagy 
d) akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását 

kéri-e 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 

- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 
választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 88. §-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti 
azokat. 

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer üzemeltetése 

céljából 

3) Adatkiadás megtiltása 
iránti kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- nyilatkozat arról, hogy a választópolgár megtiltja a központi névjegyzékben 

nyilvántartott adatainak kampánycélú vagy bármely célú kiadását 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 

- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 
választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 89.§-a  

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti 
azokat. 

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer üzemeltetése 

céljából 

4) Az Európai Unió más 
tagállama 

állampolgárának 
névjegyzékbe vétele iránti 

kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a választópolgár nyilatkozata arról, hogy szavazati jogát csak 

Magyarországon gyakorolja 
- annak a településnek vagy választókerületnek megjelölése, amelynek 

névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 

- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 
választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése,  

Ve. 334. §-a 

A HVI a személyes 
adatokat 5 évig őrzi 
meg, ezt követően 

megsemmisíti 
azokat. 

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer üzemeltetése 

céljából 



 
 
 

Szavazóköri 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) Mozgóurna iránti 
kérelem 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- a szavazókör területén lévő cím, ahova a mozgóurnát kéri a választópolgár 

- a mozgóurna igénylés indoka 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), - amennyiben a 

választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja és  

GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése 

 
Ve. 103.§ (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

2) Kérelem 
átjelentkezéssel történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon település, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 
- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 

választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése  

 
250. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

3) Kérelem 
külképviseleten történő 

szavazáshoz 

- a választópolgár neve 
- születési neve 
- születési helye 

- személyi azonosítója 
- azon külképviselet megjelölése, ahol szavazni szeretne 

- értesítési címe (e-mail cím, postacím, faxszám), 
- amennyiben a választópolgár papír alapon nyújtja be kérelmét: a 

választópolgár aláírása 

A kérelem 
elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 92.§ (1) bekezdése  

 
259. § (3) bekezdése 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A Választási 
Bizottság 
tagjainak 

adatai 

A bizottság választott 
tagjainak adatai 

 
-a megválasztott tag neve, születési neve 

- születési helye, ideje, 
- anyja neve 

- személyi azonosító száma 
- foglalkozása 
- adószáma, 
- TAJ száma 

- aláírás 

A választott tag 
azonosítása, 

tiszteletdíj fizetése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
A választott tagok 
megbízatása a Ve. 
24. § (1) bekezdése 

és 33. § (3) 
bekezdés a) pontja 

alapján az 
országgyűlési 

képviselők következő 
általános 

választására 
megválasztott 

választási bizottság 
alakuló üléséig tart.  

 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A bizottság delegált 
tagjainak adatai 

- megbízó neve 
- a megbízott tag (delegált) neve 

- a delegált tag magyarországi lakcíme 
- a delegált tag személyi azonosítója 

- a választási bizottság megjelölése (ahová a delegálás történt) 
- - aláírás 

A delegált tag 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 30.§ (3) bek. 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 



A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán ajánló ívet igénylő 
formanyomtatványon szereplő személyes 

adatok 

A jelölt adatai: 
- a jelölt neve, lakcíme, 

- telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, 
- személyi azonosítója, ennek hiányában magyar hatóság által 

kiállított útlevelének vagy személyazonosító igazolványának vagy 
vezetői engedélyének száma, 

- névazonosság esetén foglalkozása (Ve. 157. § (2) bekezdése) 
- nemzetiségi adata, ha nemzetiségi jelöltként kíván indulni, 

- jelölő szervezet adatai, 
- aláírás 

 
Ajánló ívet átvevő adatai: (ha az ajánló ívet nem a jelölt veszi át) 

-    neve, lakcíme, 
-          telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, 

 
 Ajánlást gyűjtő adatai: 

-          neve, 
- személyi azonosítója 

 

A jelölt 
azonosítása, 

ajánló ív kiadása 
iránti igény 
elbírálása 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 135. § (1) bekezdése és  

 Ve. 4. melléklet b) pontja  
 

 a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a 

választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes 
szabályairól és a választási 

eljárásban használandó 
nyomtatványokról szóló 

20/2019. (VII.30.) IM rendelet 
(a továbbiakban: IM rendelet) 

vonatkozó mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a jelöltállításhoz szükséges 
ajánló íven szereplő adatok 

Ajánló személy adatai: 
-          neve, 
- lakcíme, 

- személyi azonosítója 

Az ajánló személy 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
Ve. 135. § (1) bekezdése és  

Ve. 4. melléklet b) pontja 
 

IM rendelet vonatkozó 
mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán egyéni jelölt bejelentéséhez 
szükséges formanyomtatványokon 

szereplő adatok 

A jelölt adatai: 
- neve, 

- személyi azonosítója, 
- személyi azonosító hiányában, személyazonosságát igazoló, magyar 

hatóság által kiállított érvényes igazolványának száma, 
- lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, 

- hozzájárulás esetén fényképe, 
- aláírása 

A jelölő szervezet képviseletére jogosult neve, aláírása 
 

Nemzetiségi jelölt esetén nyilatkozat arról, hogy az adott nemzetiség 
képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és 

hagyományait ismeri 

Az egyéni jelölt 
bejelentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja,  

fénykép kezelése esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés    

a) pontja  
 

IM rendelet vonatkozó 
mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán listán állított jelölt 
bejelentéséhez szükséges 

formanyomtatványokon szereplő 
személyes adatok 

A jelölt adatai: 
- neve, 

- személyi azonosítója, személyi azonosító hiányában, 
személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes 

igazolványának száma, 
- lakcíme, 

- hozzájárulás esetén fényképe, 
- aláírása 

 
A listát állító jelölő szervezet nyilatkozattételre jogosult képviselőjének 

adatai: neve, lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe 
 

A jelölő szervezet képviseletére jogosult neve, aláírása 
 

Nemzetiségi jelölt esetén nyilatkozat arról, hogy az adott nemzetiség 
képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és 

hagyományait ismeri 

Lista bejelentése, 
listán állított jelölt 

bejelentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

fénykép kezelése esetén: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés    

a) pontja  
 

 
IM rendelet vonatkozó 

mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 



Szavazóköri névjegyzék adatai 

A választópolgár adatai: 
- neve, születési neve, 
- személyi azonosítója, 

- lakcíme, 
- esetlegesen az igényelt szavazási segítség, 

- aláírása 

A választás 
jogszerű 

lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
IM rendelet vonatkozó  

mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

Mozgóurnát igénylő választópolgárok 
névjegyzéke 

A választópolgár adatai: 
- neve, születési neve, 
- személyi azonosítója, 

- lakcíme, 
- esetlegesen az igényelt szavazási segítség, 

- aláírása 

A választás 
jogszerű 

lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
IM rendelet vonatkozó 

mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

A visszautasítottak jegyzékének adatai 
- A visszautasított polgár neve, lakcíme 

- A jegyzőkönyvvezető aláírása 

A választás 
jogszerű 

lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
IM rendelet vonatkozó 

mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

— 

Szavazóköri jegyzőkönyv adatai 

- A szavazókörben elsőként szavazó választópolgár neve és 
aláírása, 

- A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a 
jegyzőkönyvvezetőnek a neve és aláírása, 

- A jelöltek neve 

A választás 
jogszerű 

lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
IM rendelet vonatkozó 

mellékletei 

A Ve. 205. § (2) 
bekezdése alapján a 
szavazást követő 90. 

nap utáni első 
munkanapon át kell 

adni a Magyar 
Nemzeti Levéltárnak.   

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer üzemeltetése 

céljából 

A mozgóurna hitelesítéséhez szükséges 
ellenőrző lapon szereplő adatok 

- A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak aláírása, 
- Az elsőként szavazó választópolgár neve, aláírása 

A választás 
jogszerű 

lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pontja 

 
IM rendelet vonatkozó 

mellékletei 

A szavazást követő 
90. nap utáni első 

munkanapon  
meg kell semmisíteni 

az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer üzemeltetése 
céljából 

 


