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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

A Nemi alapú erőszak c. adatfelvétel (Gender-Based Violence, a továbbiakban: GBV) 

statisztikai adatgyűjtés. Jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk a) pontja, vagyis az érintett 

hozzájárulása, tekintettel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a 

továbbiakban: Stt.) 23. § (2) bekezdésében rögzített önkéntes adatszolgáltatásra. A GBV-

adatgyűjtésre a válaszadás nem kötelező. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

Az Eurostat által 2020-ban lebonyolítani kívánt, nemi alapú erőszak témájú lakossági 

adatfelvétel előkészítéséhez való hozzájárulás, a kérdőív tesztelése, próbalekérdezése, 

tökéletesítése, a módszertan véglegesítése. A kérdőív témaköreit, konkrét kérdéseit az Eurostat 

határozza meg. 

A nemi alapú erőszak (gender-based violence) fogalma a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 

Intézetének megfogalmazása szerint minden olyan erőszakos cselekménytípust magába foglal, 

amit egy személy a nemi hovatartozása miatt kénytelen elszenvedni. A nemi alapú erőszakot 

férfiak és nők egyaránt elszenvedhetik, ugyanakkor mégis a nők elleni erőszak a leggyakoribb 

megjelenési formája, ami tükrözi a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenségeket, és meg is erősíti 

azokat. A nemi alapú erőszak nem összekeverendő a nemi erőszakkal: utóbbi a nemi alapú 

erőszaknak egyik jellemző, de korántsem a leggyakoribb fajtája. A kérdőív az alábbi témákról 

gyűjt információkat: az elszenvedett erőszak típusa (fizikai, szexuális, pszichológiai, 

gazdasági), súlyossága, intenzitása és bejelentettsége, az elkövető és a sértett kapcsolata, az 

erőszak egészségügyi következményei, kockázati tényezők, segítségkérés, valamint a 

gyerekkorban elszenvedett szexuális/fizikai erőszak. 

A GBV-adatfelvétel egyszeri adatfelvétel, az összeírási időszak 2019. április 15-től május 31-

ig tart. 

A születési év megadása abban segít, hogy később a statisztikai adatokat az interjú időpontjához 

számított korév szerinti bontásban tudja a KSH előállítani. 

 



c) Az adatkezelésre jogosultak köre: 

A KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik munkaköri feladatuk alapján a 

GBV-adatgyűjtés szervezésével, az adatok feldolgozásával vagy az abból történő 

tájékoztatással foglalkoznak. 

A GBV-adatfelvétel végrehajtásában a kérdőív kitöltése során közös adatkezelőként 

közreműködnek a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (a továbbiakban: Statek) 

alkalmazásában álló összeírók. A Statek a magyar állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági 

társaság, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. A Statek a statisztikai 

törvényben meghatározottak alapján vesz részt statisztikai adatfelvételek végrehajtásában, és 

jogosult ennek keretében a statisztikai adatgyűjtések adatainak kezelésére. A Statek összeírói 

szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik tevékenységüket, munkájukat mind a Statek, 

mind a KSH szigorúan ellenőrzi. Az adatgyűjtés lezárását követően az összegyűjtött adatokat 

az összeíró a KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat. 

 

d) Az érintettek köre: 

A GBV-adatgyűjtés érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő személyek. A KSH a 

magánháztartásban élő, 18. életévét betöltött személyek közül 1500-at kér fel, hogy személyes 

felkeresés során, kérdezőbiztos segítségével, valamint további 500-at, hogy internetes 

kitöltéssel válaszoljon kérdéseire. Az adatszolgáltató személyek kiválasztása a 

Belügyminisztérium adatbázisából, véletlenszerű mintavétellel történt az ország különböző 

településein. 

 

e) A kezelt adatok köre:  

Az adatszolgáltató és a háztartás tagjainak neve, születési ideje, a célból, hogy az Eurostat 

módszertana szerint a KSH elő tudja állítani a háztartástagok mátrixát. 

 

f) Adattovábbítás: 

A közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, ezek összesítése 

anonimizálva, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 

GDPR betartásával történik. Az adatszolgáltatás során szerzett információkat egyedileg nem, 

csak összesítve hozza nyilvánosságra. Ugyancsak összesített, személyazonosításra alkalmatlan 

adatok mennek tovább az Európai Közösség Statisztika Hatósága felé (Eurostat). Az egyes 

személyek adatait sem magánszemélyeknek, sem hatóságoknak nem szolgáltathatja ki. 



 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A GBV kérdőív adatköreiben szereplő adatokat a KSH közvetlen azonosításra alkalmatlanul, 

statisztikai célból, korlátlan ideig kezelheti. 

 

h) Az érintettek jogai: 

Tájékoztatáshoz való jog 

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot, 

GDPR szerinti tájékoztatást. Bármely kérdés esetén az összeíró vagy a KSH 

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml) további felvilágosítást ad. További 

általános tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is. 

 

Az érintett hozzáférési joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés 

korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

A GDPR alapján a GBV-adatgyűjtés elvégzése közérdekű okból végzett feladat (hivatalos 

statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, valamint az adatok kezelése 

személy azonosításra alkalmatlan módon történik, így az adatszolgáltató fenti jogokkal nem 

élhet a kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően. 

 

i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén 

- a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-

1)-341-6419); 

- vagy bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

- illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 

ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bármely tagállami nemzeti adatvédelmi 

hatóságnál. 
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