
Adatkezelési tájékoztató – országgyűlési képviselők választásával 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 

1. 

Központi 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1) 
 A nemzetiségi 

választópolgárként 
történő 

nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos 

kérelem 

A választópolgár: 
- családi és utóneve, 

- születési neve, 
- születési helye, 

- személyi azonosítója, 
- lakcíme, 

- nemzetiség megjelölése, 
- nyilatkozat a megjelölt nemzetiséghez 

tartozásról 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, 

faxszám), 
- aláírása 

A kérelem elbírálása 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 Rendelete 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR.) 
6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

 
GDPR 9. cikk (2) bekezdés  

g) pontja  
(a nemzetiséghez való tartozással kapcsolatos 

személyes adatok tekintetében) 
 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  
(a továbbiakban: Ve.) 92.§-a 

 
Ve. 86. §-a 

 
a központi névjegyzék, valamint egyéb választási 

nyilvántartások vezetéséről szóló  
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet  
(a továbbiakban: KIM rendelet)  

2. melléklete 

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: 
- családi és utóneve, 

- születési neve, 
- születési helye, 

- személyi azonosítója, 
- lakcíme, 

- Braille-írással és mozgáskorlátozottsággal 
kapcsolatos nyilatkozata, 

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

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés  
e) pontja 

  
GDPR 9. cikk (2) bekezdés  

g) pontja  
(a fogyatékossággal kapcsolatos adatok tekintetében) 

 
Ve. 92.§-a 

 
Ve. 88. §-a  

 
KIM rendelet 2. melléklete 

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: 
- családi és utóneve, 

- születési neve, 
- születési helye, 

- lakcíme, 
- személyi azonosítója, 

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

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

Ve. 92.§-a 
 

Ve. 89.§-a  
 

KIM rendelet 2. melléklete 

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

megsemmisíti azokat. 

Nemzeti Választási 
Iroda 

 
IdomSoft Zrt.: 

Nemzeti Választási 
Rendszer 

üzemeltetése céljából 



2. 

Szavazóköri 
névjegyzékkel 
kapcsolatos 

kérelmek 

1)  
Mozgóurna iránti 

kérelem 

A választópolgár: 
- neve, 

- születési neve, 
- születési helye, 

- személyi azonosítója, 
- lakcíme, 

- a szavazókör területén lévő cím, ahova a 
mozgóurnát kéri, 

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

faxszám),  
- aláírása 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(egészségügyi adatok tekintetében) 

 
Ve. 92.§-a 

 
Ve. 110.§ (1) bekezdése 

 
Ve. 103.§ (3) bekezdése 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
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,  
- lakcíme, 

- azon település, ahol szavazni szeretne 
- értesítési címe (e-mail cím, postacím, 

faxszám), 
- aláírása 

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

Ve. 92.§-a 
 

Ve. 250. § (3) bekezdése 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
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,  
- lakcíme, 

- azon külképviselet megjelölése, ahol szavazni 
szeretne, 

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

A kérelem elbírálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

Ve. 92.§-a  
 

Ve. 259. § (3) bekezdése 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
a szavazást követő 90. 

nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

3. 

Országgyűlési képviselők 
választásán „AJÁNLÓÍV 

IGÉNYLÉSE” CÍMŰ 
formanyomtatványon szereplő 

személyes adatok 

A jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár adatai: 

- családi és utóneve,  
- lakcíme, 

- személyi azonosítója, ennek hiányában 
magyar hatóság által kiállított érvényes 

igazolványának (útlevél/ 
személyazonosító igazolvány/ vezetői 

engedély) száma, 
- aláírása, 

- politikai véleményre utaló adatok 
 

Az igénylő elérhetőségei: 
- neve, 

- telefonszáma,  
- e-mail címe 

- aláírása 

a jelölt azonosítása 
 

ajánló ív kiadása iránti 
igény elbírálása 

 
kapcsolattartás az 

igénylővel 
 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(politikai véleményre utaló adatok tekintetében) 

 
 az országgyűlési képviselők általános választásán és az 

azzal közös eljárásban lebonyolított országos  
népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a 
választási és népszavazási eredmény országosan 

összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő 

informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, 
valamint a közös eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet  
(a továbbiakban: IM rendelet) 12. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 



4. 

Országgyűlési képviselők 
választásán „AJÁNLÓÍV 

IGÉNYLÉSE NEMZETISÉGI LISTA 
ÁLLÍTÁSÁHOZ” CÍMŰ 

formanyomtatványon szereplő 
személyes adatok 

Az igénylő elérhetőségei: 
- neve, 

- postacíme, 
- telefonszáma,  
- e-mail címe, 

- etnikai származásra utaló adatok 
- aláírása 

ajánló ív kiadása iránti 
igény elbírálása 

 
kapcsolattartás az 

igénylővel 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

- GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(etnikai származásra utaló adatok tekintetében) 

 
IM rendelet 13. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

5. 

Országgyűlési képviselők 
választásán országgyűlési 

képviselőjelölt, valamint nemzetiségi 
lista ajánlásához szükséges 

AJÁNLÓÍV-en szereplő személyes 
adatok 

Ajánló személy adatai: 
-         családi és utóneve, 

- lakcíme, 
- személyi azonosítója, 

- aláírása 
 

Ajánlást gyűjtő polgár adatai: 
- neve, 

- személyi azonosítója vagy 
személyazonosító igazolványának/ 
útlevelének/ vezetői engedélyének 

száma, 
- aláírása 

Az ajánló személy 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

IM rendelet 14. és 15.mellékletei 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
a szavazást követő 90. 

nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

6. 

Országgyűlési képviselők 
választásán az „EGYÉNI 

KÉPVISELŐJELÖLT 
BEJELENTÉSE” című 

formanyomtatványon szereplő 
adatok 

A jelölt adatai: 
- családi és utóneve, 

- személyi azonosítója, 
- személyi azonosító hiányában, 

személyazonosságát igazoló, 
magyar hatóság által kiállított 

érvényes igazolványának (személyi 
igazolvány/ útlevél/ vezetői engedély) 

száma, 
- lakcíme,  

- telefonszáma, 
- e-mail címe, 

- hozzájárulás esetén fényképe, 
- aláírása, 

- politikai véleményre utaló adatok 

Az egyéni jelölt 
bejelentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

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

 
Ve. 135. § (1) bekezdése 

 
Ve. 4. melléklet b) pontja 

 
IM rendelet 16. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

7. 

Országgyűlési képviselők 
választásán a „PÁRTLISTA 

BEJELENTÉSE” című 
formanyomtatványon szereplő 

személyes adatok 

A listát állító jelölő szervezet lista ügyében 
nyilatkozattételre jogosult 

képviselőjének adatai: 
- neve, 

- értesítési címe, 
- telefonszáma,  
- e-mail címe, 

- a párt képviselőjének aláírása 
 

A listán állított jelölt adatai: 
- családi és utóneve, 

- személyi azonosítója, 
- személyi azonosító hiányában, 

személyazonosságát igazoló, magyar hatóság 
által kiállított érvényes igazolványának 

(személyi igazolvány/ útlevél/ vezetői engedély) 
száma, 

- hozzájárulás esetén fényképe, 
- politikai véleményre utaló adatok 

 
A listát állító jelölő szervezet képviselőjének 

aláírása 

Pártlista bejelentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(politikai véleményre utaló adatok tekintetében) 

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

a) pontja  
 

Ve. 135. § (1) bekezdése 
 

Ve. 4. melléklet b) pontja 
 

IM rendelet 17. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 



8. 

Országgyűlési képviselők 
választásán a „LISTÁN ÁLLÍTOTT 
KÉPVISELŐJELÖLT SZEMÉLYI 

LAPJA” című formanyomtatványon 
szereplő személyes adatok 

A jelölt:  
- családi és utóneve, 

- személyi azonosítója, 
- személyi azonosító hiányában, 

személyazonosságát igazoló, magyar hatóság 
által kiállított érvényes igazolványának 

(személyi igazolvány/ útlevél/ vezetői engedély) 
száma, 

- lakcíme, 
- hozzájárulás esetén fényképe,  

- politikai véleményre utaló adatok 
aláírása 

A listán állított jelölt 
azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(politikai véleményre utaló adatok tekintetében) 

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

pontja  
 

IM rendelet 18. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

9. 

Országgyűlési képviselők 
választásán az „ORSZÁGOS 
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT 

LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE” 
című formanyomtatványon szereplő 

személyes adatok 

A jelölt: 
- családi és utóneve, 

- személyi azonosítója, 
- személyi azonosító hiányában, 

személyazonosságát igazoló, magyar hatóság 
által kiállított érvényes igazolványának 

(személyi igazolvány/ útlevél/ vezetői engedély) 
száma, 

- etnikai származásra vagy politikai 
véleményre utaló adatok 
- a jelölt aláírása 

Az országos listán 
állított jelölt 

lemondásának 
bejelentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja  
(politikai véleményre utaló adatok tekintetében) 

 
IM rendelet 19. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

10. Szavazóköri névjegyzék adatai 
A választópolgár adatai: 

- neve,  
- születési neve, 

- személyi azonosítója, 
- lakcíme, 

- esetlegesen az igényelt szavazási 
segítség, 

- esetlegesen a nemzetiséghez 
tartozásra vonatkozó adatok, 

- aláírása 

A választás jogszerű 
lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés  
g) pontja  

(egészségügyi adatok és etnikai származásra utaló 
adatok tekintetében) 

 
IM rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletei 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
a szavazást követő 90. 

nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

11. 
Mozgóurnát igénylő választópolgárok 

névjegyzéke 

12. 
Átjelentkezett választópolgárok 

névjegyzéke 

13. 
Mozgóurnát igénylő átjelentkezett 

választópolgárok jegyzéke 

14. 
Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe 

vételről 

A választópolgár adatai: 
- neve,  

- születési neve, 
- lakcím, 

- születési helye, ideje 

A választópolgár 
értesítése a 
szavazóköri 

névjegyzékbe vételről 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

IM rendelet 7. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

15. 
A visszautasítottak jegyzékén 
szereplő személyes adatok 

A visszautasított polgár: 
- neve,  

- lakcíme 
 

A jegyzőkönyvvezető aláírása 

A választás jogszerű 
lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

IM rendelet 21. melléklete 

A Ve. 13/C. §-a alapján 
a szavazást követő 90. 

nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

— 



16. 
Szavazóköri jegyzőkönyvekben 

szereplő személyes adatok 

A szavazókörben elsőként szavazó 
választópolgár: 
- neve,  

- sorszáma a névjegyzéken, 
- aláírása 

 
A Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőnek 
- neve, 

- aláírása, 

A választás jogszerű 
lebonyolításának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 
 

IM rendelet 27., 28., 30., 32., 34, 38., valamint 40. 
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 

17. 
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 20. melléklete 

A szavazást követő 90. 
nap utáni első 
munkanapon  

meg kell semmisíteni 
az adatokat. 

IdomSoft Zrt.: 
Nemzeti Választási 

Rendszer 
üzemeltetése céljából 

 


