
 

             
 

 
 

Népszámlálást előkészítő véleményvizsgálat 
2018  

Sorsolási szabályzat 

 
 
A nyereménysorsolást (a továbbiakban sorsolás) a Központi Statisztikai Hivatal, 1024 

Budapest, Keleti Károly utca 5-7. (a továbbiakban KSH) szervezi, és a jelen Szabályzat 

rendelkezései szerint jár el. 

1. A sorsoláson való részvétel feltételei 

A sorsoláson azok a személyek vehetnek részt, akik bekerültek a Népszámlálást előkészítő 

véleményvizsgálat mintájába, a felmérésről a tájékoztatást megkapták, a kérdőívet 2018. július 

22-e éjfélig kitöltötték, kitöltés után megerősítették a nyereményjátékban való részvételi 

szándékukat, ezzel egyidejűleg elfogadták a jelen Szabályzatot, valamint e-mail címüket vagy 

telefonszámukat az értesítéshez megadták (továbbiakban: sorsolásban résztvevők).  

A KSH-val kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői jogviszonyban vagy munkaviszonyban 

állók a fenti feltételek teljesülése esetén sem vehetnek részt a sorsoláson. 

2. A nyeremény az e-mail-ben felkért válaszadók részére 

A sorsolásban résztvevők között hetente 

 1 darab Lenovo Tab 4 10” tablet 

 1 darab ADATA 32 GB pendrive 

kerül kisorsolásra. 

3. A nyeremény az interjús válaszadók részére 

A sorsolásban résztvevők között hetente 

 1 darab Lenovo Tab 4 10” tablet és 

 1 darab ADATA 32 GB pendrive 

kerül kisorsolásra. 

4. A sorsolás menete 

Az e-mail-ben felkért, illetve az interjús válaszadók között hetente külön sorsolunk 

ajándékokat. 

A sorsolások időpontjai: 
 

1. 2018. június 26. 10 óra 
Sorsolásra kerül:  
2 darab tablet és 2 darab pendrive 
a június 20-tól június 24-ig beérkezett kérdőívek válaszadói között 

 
2. 2018. július 3. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  
2 darab tablet és 2 darab pendrive 
a június 25-tól július 1-ig beérkezett kérdőívek válaszadói között 
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3. 2018. július 10. 10 óra 
Sorsolásra kerül:  
2 darab tablet és 2 darab pendrive 
a július 2-tól július 8-ig beérkezett kérdőívek válaszadói között  

 
4. 2018. július 17. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  
2 darab tablet és 2 darab pendrive 
a július 9-tól július 15-ig beérkezett kérdőívek válaszadói között  

 
5. 2018. július 24. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  
2 darab tablet és 2 darab pendrive 
a július 16-tól július 22-ig beérkezett kérdőívek válaszadói között  

 
A sorsolás helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 14-18. 

Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály, 401. szoba 

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.  

A sorsolásokon nyereménytárgyanként és alkalmanként 1 fő nyertes és 1 fő tartaléknyertes 

kerül kisorsolásra. 

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

foglaltak szerint. 

A sorsolási bizottság tagjai: 

 Kovács Marcell, a sorsolási bizottság elnöke, Népszámlálási és népesedési statisztikai 

főosztály 

 Vargáné Loch Márta, Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály 

 Kis István, Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály 

 Erdei Virág, Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály 

 Tiboldiné dr. Jónás Ildikó, Gazdálkodási és jogi főosztály 

Póttagok:  

 Vörös Csabáné, Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály 

 Berczikné Vári Anita, Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály 

 Örömy Zoltán, Gazdálkodási és jogi főosztály 

A sorsolást a Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály vezetője, Kovács Marcell 

végzi a sorsolásban résztvevő válaszadók elérhetőségi adatait tartalmazó adatbázisból. 

A sorsolás nyilvános. 

5. A nyeremény átvétele 

A KSH a nyertest a sorsolás napját követő 1 héten belül elektronikus levél vagy telefon útján 

értesíti. A nyertes a nyereménytárgyat átveheti személyesen, vagy kérésére azt a KSH – a 

kézbesítést igazoló módon – postai úton kézbesíti részére. 

Amennyiben a nyertes a kézbesítést igazoló módon elküldött e-mail értesítésre vagy 

telefonhívásra 14 napon belül nem reagál, 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 kisorsolt 

tartaléknyertest értesíti. Ha a tartaléknyertes sem venné át a jelen pont szerint megküldött 
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módon a nyereményt, akkor a KSH fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyeremény felett 

önállóan, egyéni döntésének megfelelően rendelkezzen. 

6. Adófizetési kötelezettség és költségek 

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

7. Adatkezelési szabályok 

A sorsolásban való részvétel feltétele a nyereményjátékon való részvételre történő 

jelentkezés, egyúttal jelen Szabályzat elfogadása, a résztvevő e-mail címének vagy 

telefonszámának megadása. 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 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, 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a sorsolásban 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 sorsolásban résztvevők által az adatszolgáltatás során 

megadott, a nyereményjátékban felhasznált személyes adatokat a KSH sorsolási 

bizottságának tagjai, a KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályának 

munkatársai és a KSH Gazdálkodási és jogi főosztálya jogosult kezelni. 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 

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 sorsoláson nem nyert résztvevők által megadott személyes 

adatokat a KSH az adatfelvétel lezárulását követően haladéktalanul törli, a nyertes résztvevők 

által megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges ideig, a nyeremények garanciális idejének végéig kezeli. A nyertesek KSH 

honlapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH az utolsó nyeremény átvételének napján, 

legkésőbb 2018. augusztus 31-én a honlapról eltávolítja. 
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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. 

Jogorvoslat: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

a) a KSH belső 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) vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve 

bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál. 

8. 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. 

A KSH a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi 

keretek között a gyártóval szemben érvényesítheti, amelyet a KSH a nyeremény átadásakor 

a nyertes számára megjelöl. A gyártói garancia a számla másolata ellenében érvényesíthető, 

amit szükség esetén és a nyertes kérelmére a KSH a nyertes rendelkezésére bocsát. 

Budapest, 2018. június 15. 

 

 

 
 
 

      Kovács Marcell s.k. 
főosztályvezető 

a sorsolási bizottság elnöke 
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