
 

Szabályzat 

a 1942 OSAP számú, A lakosság utazási szokásai című adatfelvétel (a továbbiakban: 
adatfelvétel) 2022. I., II., III. negyedévi kérdőívére interneten, önkitöltéses módszerrel 

válaszoló adatszolgáltatók 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. Sorsoláson való részvétel feltételei  

A sorsoláson azok az adatszolgáltatók vehetnek részt, akik bekerültek az adatfelvétel 
adatszolgáltatói körébe és postai levélben vagy e-mailben a KSH értesítés küld részükre az 
internetes kitöltés lehetőségéről.  

Az adatfelvétel kérdőívét az adatszolgáltatók az alábbi időszakokban válaszolhatják meg 
interneten, önkitöltéses módszerrel: 

- 2022. április 1–május 2. 
- 2022. július 1–14. 
- 2022. október 1–16. 

A sorsoláson az az adatszolgáltató vehet részt (a továbbiakban: sorsoláson résztvevő), aki az 
adatfelvétel kérdőívét a fenti időszakban kitölti, a kitöltés során megerősíti a 
nyereményjátékban való részvételi szándékát és megadja az e-mail címét, ezzel egyidejűleg 
elfogadja a jelen Szabályzatot, majd a kérdőívet véglegesíti.  

A KSH-val kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók a fenti feltételek 
teljesülése esetén sem vehetnek részt a nyereményjátékban.  

 

2. Nyeremény  

A sorsoláson résztvevők között összesen 6 darab – sorsolásonként 2 darab – 100.000,- Ft 
névértékű vásárlási utalvány (elektronikus kártya formájában) kerül kisorsolásra.  

 

3. Sorsolás menete  

A nyeremény sorsolása az 1. pontban meghatározott adatfelvételi időszakokat követően 
történik. A sorsolást egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes program végzi. 
A sorsolásokon 2 fő nyertes és 2 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.  

Sorsolás időpontjai: 
- 2022. május 11., 10 óra 
- 2022. július 25., 10 óra 
- 2022. október 25., 10 óra 

 



 

Sorsolás helyszíne:  

Központi Statisztikai Hivatal, Ágazati statisztikai főosztály  

1024 Budapest, Keleti Károly u. 18/b., 115. szoba.  

Sorsolási bizottság  

A sorsolást a KSH három munkatársából álló sorsolási bizottság szervezi a jelen 
Szabályzatban foglaltak szerint.  

A sorsolási bizottság tagjai:  
Kovács Csaba, a sorsolási bizottság elnöke, Ágazati statisztikai főosztály  
Dr. Fekete-Fábián Zsófia, Ágazati statisztikai főosztály 

   dr. Csibi Rozina, Statisztikai koordinációs és jogi főosztály  


Póttagok:  
Braun László, Ágazati statisztikai főosztály 
    dr. Kuzsner Zoltán, Statisztikai koordinációs és jogi főosztály  

 

A sorsolást a sorsolási bizottság elnöke, Kovács Csaba végzi a sorsolásban résztvevők 
elérhetőségi adatát/e-mail címét tartalmazó adatbázisból. 

 

4. Nyeremény átvétele  

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

A nyereményeket a KSH – a kézbesítést igazoló módon – postai úton kézbesíti a nyertesek 
számára.  

Amennyiben a nyertes a kézbesítést igazoló módon elküldött e-mail értesítésre vagy 
telefonhívásra 14 napon belül nem reagál, vagy a második sikertelen kézbesítéstől számított 
5 munkanapon belül nem veszi át a nyereményt, a nyeremény átvételéről a KSH a 
tartaléknyertest értesíti e-mail és/vagy telefon útján. Ha a tartaléknyertes sem érhető el az 
alább 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 megadása továbbá a kérdőív 
véglegesítése előtt a nyereményjátékon való részvételre történő jelentkezés, egyúttal jelen 
Szabályzat elfogadása. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes nevének és postázási 



címének megadása és egyben annak elfogadása, hogy a nyertes neve és lakóhelyének 
helységneve a KSH honlapján közlésre kerül. 

Jelen Szabályzat a sorsoláson 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 sorsoláson résztvevő beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertessel, 
valamint a nyereményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye helységnevének megjelenítése a 
honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.  

Az adatkezelésre jogosultak köre: a sorsoláson résztvevők által az adatszolgáltatás során 
megadott, a nyereményjátékban felhasznált, majd a nyereményjáték lebonyolítása során 
megadott személyes adatokat a KSH illetékes munkatársai jogosultak kezelni. A KSH 
honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helységnevét a honlap 
felhasználói megismerhetik.  

Az érintettek és a kezelt adatok: a sorsoláson résztvevők; az általuk megadott e-mail cím 
és/vagy telefonszám. Nyertes esetén további adatok a nyertes által a nyeremény postázása 
céljából megadott név és postázási cím. A KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: 
nyertes neve és lakóhelyének helységneve. 

Az adatkezelés időtartama:  

A kapcsolattartási adatokat addig kezeli a KSH, amíg a háztartás a mintában szerepel, 
amelynek ideje a felvétel kezdetétől számított 2 év. 

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 KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-345-
6419); vagy  

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);  

- valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 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.  

 




