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Szabályzat 

 

A háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközhasználatáról 

szóló 2021. évi lakossági felmérés (HIKT2021)   
interneten, illetve összeíróval történt interjú keretében megvalósult felvétel válaszadói 

számára rendezett nyereménysorsolásról 

 

A nyereménysorsolást (a továbbiakban: sorsolás) a Központi Statisztikai Hivatal  

(a továbbiakban KSH; székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.) szervezi, és a jelen 

szabályzat rendelkezései szerint jár el. 

1. A sorsoláson való részvétel feltételei 

A sorsoláson azok az adatszolgáltatók vehetnek részt, akik bekerültek az adatfelvétel 

adatszolgáltatói körébe. 

Ezen adatszolgáltatók részére postai úton vagy e-mailben értesítést küldtünk az internetes 

kitöltés lehetőségéről. A sorsoláson az az adatszolgáltató vehet részt, aki a kérdőívet 

legkésőbb 2021. május 27-én éjfélig kitölti és véglegesíti a maja.ksh.hu oldalon, illetve 

személyes/telefonos interjú során válaszolt a kérdésekre. A részvétel feltétele továbbá a kérdőív 

kitöltése során elsődlegesen e-mail-cím és telefonszám megadása. A kitöltés előtt szükséges 

megerősíteni a nyereményjátékban való részvételi szándékot, amellyel egyidejűleg az 

adatszolgáltatók (a továbbiakban: a sorsoláson résztvevők) elfogadják a jelen szabályzatot. 

A KSH-val kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók a fenti 

feltételek teljesülése esetén sem vehetnek részt a sorsoláson. 

2. A nyeremény 

A sorsoláson résztvevők között összesen 

5 (öt) fő részére, egyenként 100.000 forint névértékű általános felhasználású vásárlási 

utalvány1 kerül kisorsolásra. 

3. A sorsolás menete 

A sorsolás helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14–18. 

Szakstatisztikák horizontális főosztálya 301. szoba 

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.  

Véletlenszerű nyertes időpontokat (óra, perc, másodperc) sorsolunk ki. 

A nyertes időpontok sorsolásának ideje: 2021. április 14. 10.00 óra 

A kitöltési időszak után ezekhez az időpontokhoz kapcsoljuk azon adatszolgáltatók adatait, akik 

a nyertes időpontokban (óra, perc, másodperc) küldték be a kitöltött kérdőívüket. 

                                                           
1 A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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A nyertes, illetve tartaléknyertes az, aki az adott nyertes időpontban, vagy az azután következő 

legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldte be a kitöltött kérdőívét. 

Nyereménye 100.000 forint névértékű általános felhasználású vásárlási utalvány2. 

A nyertes időpontok kisorsolására az online kitöltési időszak kezdetét megelőzően kerül sor 

az alábbiak szerint: 

 7 (hét), illetve 8 (nyolc) napos szakaszokra bontva összesen 3 (három) nyertes időpontot 

sorsolunk ki az online kitöltők között. Az időszakok a következők: április 15–21., április 

22–28. és április 29.-május 6., valamint 

 a május 7–27. közötti időszakon belül az online kitöltők között, illetve az összeíróval 

történt interjú során válaszoló résztvevők között további 2 (kettő) véletlenszerűen 

kiválasztott nyertes időpontot sorsolunk ki. 

A KSH a nyerteseket 2021. május 27-én és június 16-án elsősorban az adatszolgáltató által 

megadott e-mail-címén, másodsorban a megadott telefonszámon értesíti. 

A sorsolást a KSH 5 (öt) munkatársából álló sorsolási bizottság szervezi a jelen Szabályzatban 

foglaltak szerint. 

A sorsolási bizottság tagjai: 

 Graczka Sylvia, a sorsolási bizottság elnöke, Szakstatisztikák horizontális főosztály 

 Babarczy Mónika, Szakstatisztikák horizontális főosztály 

 dr. Madarász Mónika, Statisztikai koordinációs és jogi főosztály 

 Lovászné Skach Edit, Szakstatisztikák horizontális főosztály 

 Mújdricza Ferenc, Módszertani főosztály 

Póttagok:  

 Gerencsér Mátyás, Módszertani főosztály 

 Franczen Lajos, Szakstatisztikák horizontális főosztály 

 

A sorsolást a sorsolási bizottság elnöke, Graczka Sylvia végzi. 

A sorsolás nem nyilvános. 

4. A nyeremény átvétele 

A nyertes a nyereményt átveheti személyesen, vagy kérésére azt a KSH – a kézbesítést igazoló 

módon – postai úton kézbesíti részére. 

A KSH elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon értesíti a nyertest. Ha a nyertes a 

kézbesítést igazoló módon elküldött e-mail-értesítésre 14 napon belül nem reagál, illetve az 

általa megadott telefonszámon sem érhető el – ha adott meg telefonszámot – vagy a kézbesítés 

napjától számított további 14 napon belül, illetve a második sikertelen kézbesítéstől számított 

5 munkanapon belül nem veszi át a nyereményt, a nyeremény átvételéről a KSH a nyertessel 

azonos napon a nyertes időponthoz legközelebb eső időpontban online kérdőívet kitöltő 

tartaléknyertest értesíti e-mail és/vagy telefon útján. Ha a tartaléknyertes sem érhető el a 
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fentiekben részletezett módon, akkor a KSH fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyeremény 

felett önállóan, egyéni döntésének megfelelően rendelkezzen. 

5. Adófizetési kötelezettség és költségek 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettség a KSH-t terheli. 

6. Adatkezelési szabályok 

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az e-mail-cím és/vagy telefonszám megadása, 

továbbá a kérdőív véglegesítése előtt a nyereményjátékon való részvételre történő jelentkezés, 

egyúttal jelen sorsolási szabályzat elfogadása. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes 

nevének és postázási címének megadása és egyben annak elfogadása, hogy a nyertes nevét és 

lakóhelyének helységnevét a KSH honlapján közöljük.  

Jelen szabályzat a sorsolásban résztvevők adatkezelési tájékoztatásának minősül az alábbiak 

szerint: 

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti 

és tanácsi (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a sorsolásban résztvevő beazonosítása, kapcsolatfelvétel a nyertessel, 

valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye helységnevének megjelenítése a 

honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.  

Az adatkezelésre jogosultak köre: a sorsolásban résztvevők által az adatszolgáltatás során 

megadott, a nyereményjátékban felhasznált személyes adatokat a KSH sorsolási bizottságának 

tagjai, a KSH Szakstatisztikák horizontális főosztályának munkatársai és a KSH Statisztikai 

koordinációs és jogi főosztálya jogosult kezelni. A sorsolásban résztvevő által megadott e-mail-

címet és/vagy telefonszámot a nyereményjáték lebonyolítását követően a KSH Szakstatisztikák 

horizontális főosztályának kijelölt munkatársai jogosultak kezelni. Az adatfelvétel 

végrehajtásában a személyesen történő kérdőív lekérdezése során – így a nyereményjátékra 

történő jelentkezés során is – közös adatkezelőként közreműködnek a Statek Kft. 

alkalmazásában álló összeírók. A Statek Kft. a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló 

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

honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helységnevét a honlap 

felhasználói megismerhetik. 

Az érintettek és a kezelt adatok: a sorsolásban résztvevők; az általuk megadott e-mail-cím és 

telefonszám. Nyertes esetén további adatok a nyertes által a nyeremény postázása céljából 

megadott név és postázási cím. A KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: a nyertes neve 

és a lakóhelyének helységneve. 

Az adatkezelés időtartama: A résztvevők által megadott személyes adatokat a KSH az 

adatfelvétel lezárulását követően három évig őrzi meg, azt követően, de legkésőbb  

2024. december 31. napján haladéktalanul törli. A Statek Kft. összeírója a személyes adatokat 
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kizárólag a személyes interjú során alkalmazott www.maja.ksh.hu elektronikus rendszerben 

történő feltöltésig és kérdőív véglegesítésig kezeli. A nyertesek – KSH honlapján 

nyilvánosságra hozott – adatait a KSH legkésőbb 2021. július 29-ig a honlapról eltávolítja. 

Érintetti jogok gyakorlása: 

A nyereményjátékban résztvevő, mint érintett kérelmezheti: 

a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről; 

b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján); 

c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését; 

d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek 

fennállnak; 

e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: 

A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Jogorvoslat: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

a) a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; 

+(36–1)–345–6419); 

b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

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

c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11. www.naih.hu, 

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál. 

7. Egyéb nyilatkozatok 

A nyertesek által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás 

stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a 

kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a KSH semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

Budapest, 2021. április 12. 

 

 

 Graczka Sylvia s.k. 

   a sorsolási bizottság elnöke 
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