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BUDAPEST XXI. KERÜLETI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

VEZETŐJE 

 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 

tel: 06-1-4276-125, fax: 06-1-276-4768; e-mail: hvi@budapest21.hu 
 

 

Tisztelt Nemzetiségi Jelölőszervezet! 

 

 

Tájékoztatom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 317. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján a választási iroda a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincötödik napon a 89. § 

(1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével ingyenesen 

átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő 

választópolgárok nevét és lakcímét. 

A 2019. október 13. napjára kitűzött általános nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 

szavazást megelőző 35. nap: 2019. szeptember 8. napja, vasárnap. 

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos főbb tudnivalók: 

1. A jelölő szervezet igényélését a mellékelt formanyomtatványon nyújthatja be a választási 

irodához. (lásd e-mail melléklete, vagy 

https://www.valasztas.hu/tajekoztato_nemzetisegi_adatszolgaltatas) 

2. A 2019. szeptember 8-án teljesített adatszolgáltatás a jelölő szervezetként jogerősen 

nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezetek írásos megkeresése alapján történik. Ennek az 

adatszolgáltatásnak az adatait a közvetlen választási kampány céljára lehet felhasználni. 

3. Az adatszolgáltatás igénylésére és átvételére a nemzetiségi szervezetnek 

a. a civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartásban szereplő törvényes képviselője,  

b. a törvényes képviselője által a P4 jelű formanyomtatványon meghatalmazott személy, 

illetve  

c. ezen személyek által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban 

meghatalmazott személy(ek) jogosult. 

4. Az igénylés benyújtása 2019. szeptember 8-án 16.00-ig, illetve 2019. szeptember 30-án 

16.00 óráig lehetséges   

a. elektronikus úton, (hvi@budapest21.hu) 

b. személyesen (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.), vagy  

c. postai úton.  

Az igénylés postai úton való megküldése esetében annak teljesítésére csak akkor van mód, ha az 

2019. szeptember 6-ig megérkezik az illetékes választási irodához. 

5. Az igénylés teljesítése 2019. szeptember 8-án (vasárnap), 8.00 és 16.30 óra között történik, 

korábban, illetve később nem lehetséges. Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.   

6. Az adatszolgáltatások adatait – teljesítésük időpontjától függetlenül – a nemzetiségi 

szervezeteknek legkésőbb a szavazás napján 2019. október 13-án 16:00 óráig meg kell 

semmisíteniük, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, tehát legkésőbb 2019. 

október 16-án 16:00 óráig át kell adniuk az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. 

 

Tájékoztatom, hogy Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda 2019. szeptember 8. napján 8 és 16.30 

között ügyeletet tart, az igényléseket 16.00 óráig tudja fogadni. 

 

Az adatszolgáltatásról bővebb információt itt talál: 

https://www.valasztas.hu/tajekoztato_nemzetisegi_adatszolgaltatas 

 

Budapest, 2019. szeptember 6. 

 

 

 

dr. Szeles Gábor sk. 

Helyi Választási Iroda vezetője 
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