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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a központi névjegyzék, 
valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló KIM rendelet-tervezettel (a továbbiakban: 
Tervezet) kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi: 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 85. § (1) bekezdése értelmében a 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kérhetik nemzetiséghez tartozásuk, a szavazási 
segítség iránti igényük, illetőleg a személyes adataik kiadása megtiltásának bejegyzését a központi 
névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 
 
A Ve. 351. § (3) bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, valamint a 
Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 2014. január 1-jét követően kérhetik a Ve. 
85. § (1) bekezdés szerinti adataik bejegyzését a központi névjegyzékbe. 
 
A Tervezet 6. § (2) bekezdése – a Ve. 85. § (1) bekezdésével összhangban – úgy rendelkezik, hogy „[a] 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára a választási iroda az értesítő megküldésével 
egyidejűleg eljuttatja a Ve. 85. § (1) bekezdésében foglalt kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról 
szóló tájékoztatót, továbbá a kérelemnyomtatvány egy példányát”. 
 
A Tervezet idézett rendelkezésében is említett kérelemnyomtatvány mintáját a Tervezet 2. számú melléklete 
tartalmazza. Ennék értelmében a választópolgárok a nyomtatvány kitöltése révén kérhetik a nemzetiséghez 
tartozásuk, a szavazási segítség iránti igényük, illetőleg a személyes adataik kiadása megtiltásának 
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 
 
A Tervezet 24. §-a ugyanakkor kimondja, hogy a Tervezet 6. § (2) bekezdését 2014-ben nem kell alkalmazni. 
 
A Hatóság felhívja szíves figyelmét arra, hogy a Tervezet 24. §-ában foglalt rendelkezés, miszerint a Tervezet 
6. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni a 2014-es választások kapcsán, nem teszi lehetővé az arra jogosult 
választópolgárok számára, hogy 2014-ben megfelelő, jogszabályban meghatározott módon élhessenek a Ve. 
85. § (1) bekezdésében foglalt jogaikkal. A Tervezett hivatkozott rendelkezése ezért ellentétes a Ve. 351. §-
ában foglaltakkal. 
 
A fentiekre való tekintettel a Hatóság javasolja a Tervezet 24. §-ának törlését. 
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