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Momentum AÁSZF Függelék II. – Helyi népszavazás aláírásgyűjtés Egerben 

1. Az ingyenes megbízási szerződés létrejötte 

A. Jelen Függelékben foglaltak elfogadásával Adatfeldolgozó és Momentum Mozgalom 
(1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2) között adatgyűjtésben történő közreműködés 
céljából önkéntes jellegű, ingyenes megbízási szerződés jön létre, mely 
jogviszonyban a Momentum Mozgalom, mint megbízó, az Adatfeldolgozó pedig mint 
megbízott jár el. Jelen cím alatt az Adatfeldolgozóra a megbízási jogviszony kapcsán 
megállapított jogok és kötelezettség nevesítése vonatkozásában Önkéntesként 
hivatkozunk. 

B. Felek között az ingyenes megbízási szerződés az Önkéntes jelen szerződési 
feltételekben foglalt rendelkezéseinek kifejezett elfogadásával jön létre.  

C. Jelen Megbízási Szerződés kizárólag a 2023 tavaszán zajló Eger elkerülő út 
tárgyában rendezett helyi népszavazási kezdeményezésre (továbbiakban, mint Helyi 
népszavazás) vonatkozó aláírásgyűjtésre alkalmazandó: 

a. Egyetért-e Ön azzal, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése készíttessen 
megalapozó közlekedési tanulmánytervet a 25. számú főút, Eger elkerülő 
szakasznak Eger belterületét nyugati irányból elkerülő nyomvonaláról? 
 

b. Egyetért-e Ön azzal, hogy Eger belvárosát keleten elkerülő út 
nyomvonalváltozati közül a településrendezési eszközök módosítása során 
kizárólag azt támogassa Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amely 
úgynevezett külső nyomvonalként az egri 0589/2 hrsz-ú ingatlanon halad 
keresztül és az amely az Újsor utcától, az Íj utcától és a Nagy-Eged utcától 
légvonalban legalább 500 méter távolságra húzódik? 

 
c. Egyetért-e Ön azzal, hogy Eger közlekedési gondjainak enyhítése érdekében 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszközök 
módosítása során támogassa a 25. számú főút, Eger elkerülő szakasz 
megvalósulását? 

Jelen ingyenes megbízási szerződés a helyi népszavazás aláírásgyűjtésére 
vonatkozó törvény által meghatározott aláírásgyűjtési időszak időtartamára jön 
létre, mely időtartam lejártát követően megszűnik.  

D. Önkéntes kifejezetten vállalja, hogy helyi népszavazás aláírásgyűjtés kapcsán 
birtokába jutott bármely személyes adatot kizárólag a Momentum AÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően, szigorúan bizalmasan kezel, a tudomására jutott 
személyes adatokat kizárólag az aláírásgyűjtés jelen Függelékben meghatározott 
céljai és módja szerint kezeli. Önkéntes a tudomására jutott bármely személyes 
adatot köteles a jogviszony megszűnését követően is megőrizni, továbbá szigorúan 
tilos azokat harmadik féllel megosztania vagy egyébként közzétenni.  

E. Önkéntes által elvégzendő feladatok: a helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívének 
felhasználásával az Adatkezelő utasításai alapján a kezdeményezést támogató 
személyek körében aláírások gyűjtése. 

F. Jelen ingyenes megbízási szerződés keretében rögzítik, hogy i) a megbízás 
teljesítéséhez Önkéntes részéről szerződés megkötése vagy más jognyilatkozat 
tétele nem szükséges, Önkéntes pedig a Momentum Mozgalomtól meghatalmazást 
semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kap; ii) ÖNKÉNTES MEGBÍZÁSI DÍJRA 
NEM JOGOSULT, TOVÁBBÁ FELEK KIFEJEZETTEN NYILATKOZNAK, HOGY 
EGYMÁSSAL KÖLTSÉGEKET ELSZÁMOLNI SEM RÉSZBEN SEM EGÉSZBEN NEM 
JOGOSULTAK; iii) bármelyik Fél jogosult jelen megbízási szerződést azonnali 
hatállyal, indokolás nélkül felmondani, azonban a felmondás gyakorlásának joga 
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kapcsán is köteles Önkéntes a megbízás során birtokába jutott személyes adatokat 
és aláírási íveket a Momentum Mozgalom részére haladéktalanul átadni, a Felek 
között eltérő megállapodás hiányában ennek keretében bármely, a helyi népszavazás 
kezdeményezésével kapcsolatban birtokába került dokumentum eredeti példányát a 
Momentum Mozgalom haladéktalanul átadni.  

1.1 Adatkezelési cél 

Helyi népszavazás aláírásgyűjtési folyamatában részvétel, mint aláírásgyűjtő önkéntes, 
ennek keretében adatfeldolgozói feladatok ellátása az ívek gyűjtésével, átmeneti 
tárolásával, illetve a kitöltött ívek Adatkezelő részére történő átadásával összefüggésben. 

1.2 Az Érintettek következő adattípusai kerülnek kezelésre 

 
Népszavazás aláírásgyűjtő ívét kitöltő személy olvasható családi- és utóneve, személyi 
azonosítója, anyja születési családi- és utóneve, aláírásképe. Az aláírásgyűjtő ív kitöltésének 
ténye, mint különleges kategóriájú személyes adat. A hozzájárulást igazoló nyilatkozaton 
szereplő adatok az érintett neve, lakcíme, illetve aláírása.   

1.2 Adatkezelési műveletekkel kapcsolatos utasítás 

Biztonsági intézkedések. Az Adatfeldolgozó az aláírásgyűjtés során köteles biztosítani, hogy 
az általa kezelt adatokkal összefüggésben biztosítsa a Momentum AÁSZF 1. melléklete 
szerinti biztonsági intézkedéseket, ideértve, de nem kizárólag köteles biztosítani, hogy a 
személyes adatok körét jogosulatlan harmadik fél ne ismerhesse meg.  

Aláírásgyűjtési folyamat. Adatfeldolgozó köteles az aláírásgyűjtő íven az adatfelvétel 
megkezdése előtt köteles feltüntetni személyazonosító adatait. Adatfeldolgozó köteles az 
adatfelvétel megkezdése előtt az adatgyűjtésre való jogosultságát a jogosító jelvényével 
vagy egyébként az érintett számára egyértelműen azonosítható módon igazolni. 
Adatfeldolgozó az aláírásgyűjtés során jogosult az érintett igazolványán szereplő 
személyes adatokat az aláíró személy azonosításának és jogosultságának megállapítása 
céljából megtekinteni, de kifejezetten nem jogosult az érintett igazolványáról másolatot 
készíteni. Az Adatfeldolgozó az aláírásgyűjtési folyamat kapcsán köteles felhívnia az aláíró 
személy figyelmét a hozzájárulási íven található adatkezelési tájékoztatóra, illetve annak 
értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást ad.  

Érintetti hozzájárulás. Adatfeldolgozó kifejezetten köteles az érintettek adatkezeléshez való 
hozzájárulását az adatok Adatkezelőnek való átadása előtt az érintett nyilatkozatának 
bemutatásával hitelt érdemlően igazolni. Az aláírásgyűjtés során kezelt személyes adatok 
címzettje minden esetben az illetékes választási iroda, mely adattovábbítás tényére az 
érintett részére minden esetben tájékoztatást kell adni.  

Adatkezelési utasít a tárolásra, illetve iratkezelésre vonatkozóan. Az aláírásgyűjtő íveket az 
adatfelvevő személy az adatfelvételt követően csak személyesen kezelheti, azokat harmadik 
fél részére csak akkor adhatja át, amennyiben az adatfeldolgozásra való jogosultságát az 
átvevő fél hitelt érdemlően igazolja. Az aláírásgyűjtő íveket az adatfeldolgozó az adatkezelő 
részére való átadásáig csak olyan módon tárolhatja, hogy jogosulatlan személy ne férhessen 
hozzá. Adatfeldolgozó az íveket 1 napnál hosszabb időtartamú tárolás esetén köteles 
kulccsal elzárható irattartó szekrényben vagy helységben tárolni, és köteles biztosítani, 
hogy az ívekhez jogosulatlan személy ne férhessen hozzá.  
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Az Adatfeldolgozó a személyes adatokról kifejezetten nem jogosult másolat készítésére, 
ideértve a feljegyzések, biztonsági másolatok készítését is. Adatfeldolgozó az aláírásgyűjtési 
íveket az Adatkezelő kérelmére indokolás nélkül és haladéktalanul köteles átadni. 
Amennyiben az Adatkezelő az ívek átadására utasítást nem ad, úgy az Adatfeldolgozó a 
kitöltött aláírásgyűjtő ívet az utolsó aláíró személy aláírásától számított legfeljebb 5 
munkanapon belül köteles az Adatkezelő részére átadni.  

Amennyiben az Adatfeldolgozó az érintett hozzájárulásának meglétét nem igazolja, köteles 
a vonatkozó személyes adatokat azonnali hatállyal, visszavonhatatlanul megsemmisíteni, 
melyről köteles teljes bizonyítóerejű magánokiratnak minősülő adatmegsemmisítési 
jegyzőkönyvet átadni az Adatkezelő részére. Az adatmegsemmisítés során biztosítani kell, 
hogy az adatmegsemmisítés módja garantálja a végleges megsemmisítést, így különösen 
figyelemmel kell lenni iratmegsemmisítő eszközök alkalmazásakor. A hozzájárulói 
nyilatkozatok a kezelt aláírásgyűjtő ívekkel együtt kezelendőek, azzal, hogy azokat az 
ívekkel együtt köteles átadni az Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére.  

2. Jóváhagyott Terület 

A Személyes Adatok kezelése tekintetében Jóváhagyott Terület vagy területek: 
Magyarország területe 

3. Jóváhagyott Alvállalkozók (kitöltendő csak amennyiben vannak ilyenek!) 

Adatfeldolgozó kifejezetten nem jogosult Jóváhagyott Alvállalkozók vagy további al-
adatfeldolgozók igénybevételére. 

4. A Személyes Adatok folytatólagos törlését célzó rutinszerű és egyéb 
munkafolyamatok 

A személyes adatok kezelésének megszüntetésekor az adatfeldolgozó megküldi az 
adatkezelő részére megküldi a feldolgozott adatokat, átadja a papíralapú adatokat, majd az 
átadás után törli a saját nyilvántartásaiból, illetve megsemmisíti az adatokat az 
adatfeldolgozó, kivéve, ha az adatkezelő írásban, kifejezetten az adatkezelőnek címezve 
eltérően rendelkezett. Adatkezelő bármikor jogosult igényelni, hogy az adatfeldolgozó hitelt 
érdemlően mutassa be az általa végzett adatfeldolgozási tevékenységet az arra vonatkozó 
felhívást követő 1 munkanapon belül. Indokolt esetben – bármely panasz, eljárásbeli 
hiányosság stb. – esetén az adatkezelő jogosult helyszíni ellenőrzést is tartani az 
adatfeldolgozónál, valamint jogosult betekintést kérni az adatfeldolgozó által alkalmazott, 
használt, vagy igénybe vett gépi eszközökbe, melyhez az adatfeldolgozó köteles valamennyi 
segítséget és hozzáférést megadni. Az adatkezelő jogosult harmadik személyt megbízni az 
ellenőrzéssel.  
Az ilyen audit/ helyszíni vizsgálat eredményei alapján az adatkezelő további intézkedéseket 
kérhet az általános adatvédelmi rendeletnek, az alkalmazandó uniós vagy tagállami 
adatvédelmi rendelkezéseknek és az ÁASZF-nek való megfelelés biztosítása érdekében. Az 
adatkezelőnek vagy az adatkezelő képviselőjének emellett hozzáféréssel kell rendelkeznie 
ahhoz, hogy ellenőrizhesse azokat a helyszíneket – beleértve a fizikai ellenőrzést is –, ahol 
az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelését végzi, ideértve a fizikai létesítményeket, 
valamint az adatkezeléshez használt és azzal kapcsolatos rendszereket is. Ezt a helyszíni 
vizsgálatot akkor kell elvégezni, amikor azt az adatkezelő szükségesnek ítéli. 
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5. Kapcsolattartó 

A jelen Adatfeldolgozási Szerződés alkalmazásában az alábbi személyek lesznek a Felek 
Kapcsolattartói: 

Az Adatkezelő Kapcsolattartója Az Adatfeldolgozó Kapcsolattartója 

Momentum Adatvédelmi Tisztviselője 

adatvedelem@momentum.hu 

Adatfeldolgozó személyesen 

 
A fenti elérhetőségek bármilyen módosítását vagy a Felek Kapcsolattartójának 
személyében bekövetkező változásokat indokolatlan késedelem nélkül, írásban vagy 
emailben kell közölni a másik Féllel. 


