
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÉS 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KIJELÖLÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSÜK 

TÁMOGATÁSÁHOZ, ILLETMÉNYFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 

1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI 

Adatkezelő: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Helyi Választási Iroda (továbbiakban, 

mint HVI vagy Adatkezelő) 

Székhely: 1041 Budapest, István út 14. 

Telefon: +36 (1) 231 3101 

Képviseli: Dr. Dallos Andrea jegyző 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ujpest.hu  

2. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA 

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata 

a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és 

szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Helyi 

Választási Bizottság tagjának megbízatása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 17.§, 24.§, 

46.§ 33. § (3) bekezdés a) pontja alapján a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A Ve. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási bizottságnak választott tagja az lehet, aki az országgyűlési 

képviselők választásán jelöltként indulhat (Ve. 17. § (2) bekezdés). A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg. 

A választási bizottság tagjainak személyére a Jegyző tesz indítványt, amelyhez módosító javaslat nem nyújtható be, 

megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A Ve. 24.§ alapján a Jegyző javaslatot köteles tenni a helyi 

szavazatszámláló bizottság tagjaira is, akiket szintén a képviselőtestület választ meg. A helyi választási bizottság további egy-egy 

tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg. A 

szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a 

választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A 

választási bizottság tagjainak és póttagjainak nevét, valamint a választási bizottság elérhetőségeit a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

Vitás kérdés esetén a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges 

tényállást. Választási bizottság ülése nyilvános. A választási bizottság elnökének a rend fenntartására tett intézkedése mindenkire 

kötelező. A választási bizottság üléséről Jegyzőkönyv készül. A Jegyzőkönyv tartalmazza az ülés időpontjának és helyszínének 

megjelölését, a jelen lévő tagok nevét, a választási bizottság döntését, valamint a kisebbségi véleményt. 

A szavazatszámláló bizottság üléséről - az elnök és az elnökhelyettes megválasztása, valamint e törvényben foglalt egyéb 

kivétellel - nem kell külön Jegyzőkönyvet készíteni. A választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével - az ügy 

érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben Jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A 

szavazatszámláló bizottság a szavazás előkészítése és lebonyolítása során felmerült vitás kérdésekben Jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hoz, a választási bizottság határozatának adattartamát a Ve. 46.§ tartalmazza. 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI 

Adatkezelés célja a választási bizottság, szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása, tagokkal kapcsolatos nyilvánosság 

biztosítása, döntések meghozatala, illetmény fizetése. Adatkezelés során Helyi Választási Iroda a Jelöltek, Helyi Választási 

Bizottság tagjainak, Szavazatszámláló Bizottság tagjainak alábbi adatait kezeli: 

 Természetes személyazonosító adatok 

 Passzív választójog 

 Lakcím 

 Adóazonosító jel 

 Juttatás 

 Adózáshoz szükséges egyéb adatok(pl. nyugdíjas státusz). 

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
Adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a Ve. 17. §, 24. §, 46. § 33. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján. 

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

Adatkezelő szervezetén belül az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az adott folyamatban közreműködő, a 

jogviszony létrejöttekor titoktartási kötelezettséget vállalt foglalkoztatottak férnek hozzá. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Helyi Választási Iroda a kezelt személyes adatokat nem selejtezi, 15 év után azonban levéltárba adja a 78/2012 BM Rendelet 

Melléklet H304 iratkategóriája alapján. Juttatásokkal kapcsolatos adatokat HVI a juttatás kifizetésének évétől számított 8 évig őrzi 

meg a Számviteli tv. 169.§ alapján. 

7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. A HVI a jogérvényesítés teljesítését (feltéve, ha 

hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania. 

7.1 Hozzáféréshez való jog 

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől 

személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten: 

- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról, 

- az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról, 

- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
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- az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, 

illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről, 

- érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről, 

- arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha 

igen, ennek mik a körülményei. 

Hozzáférési joga keretében - GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján - az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az HVI-től 

a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát. 

7.2 Helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a HVI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 

adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítési jog 

gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott 

elérhetőségek használatával. 

7.3 Törléshez való jog 

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő uniós, vagy tagállami 

jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje. 

7.4  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek 

valamelyike áll fenn: 

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

7.5 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

A HVI jelen adatkezelési tevékenysége során nem végez joghatással járó, vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős mértékben 

érintő automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást. 

7.6 Tiltakozás az adatkezelés ellen 

A GDPR 21. cikke alapján az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból. Ilyen 

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kizárólag tárolhatja a vizsgálata befejezéséig. Az Adatkezelő a 

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett 

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 

megszünteti, az adatkezelés korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 

érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt 

elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az 

Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

7.7 Egyéb jogorvoslati lehetőségek 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett 

szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy 

annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: 

Felügyeleti Hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1363 Budapest, Pf.: 9. 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11  

Tel.: 06 1/391-1400 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el. 

 

 


