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KSH OECD FELNŐTTEK KÉPESSSÉG- ÉS KOMPETENCIAMÉRÉSE 

PROGRAM (PIAAC) FELMÉRÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a 

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az 

OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Programban résztvevő természetes 

személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa 

Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden 

tényről. 

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez: 

dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419. 

 

Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának 

vonatkozó, 1.1.4, 1.1.5. és 4. pontjai alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal Általános 

adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 

https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere 
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1. Bevezetés 
 

Az OECD Felnőttek Képesség-és Kompetenciamérése Program (Programme of International 

Assessment of Adult Competencies a továbbiakban: PIAAC) statisztikai adatgyűjtés (OSAP 

8032, 2440). A PIAAC az OECD Oktatási Igazgatóságának (Directorate for Education and 

Skills) és Foglalkoztatási, Munkaügyi és Szociális Igazgatóságának (Directorate for 

Employment, Labour and Social Affairs) programja. A PIAAC-vizsgálat fejlesztésére és 

lebonyolítására az OECD Titkárság egy nemzetközi konzorciummal (továbbiakba: PIAAC 

Nemzetközi Konzorcium) kötött szerződést, amelynek irányító partnere az amerikai 

Educational Testing Service, partnerei a német DIPF, a belga CapSTan, a nemzetközi IEA 

Társaság, az amerikai WESTAT, a Maastrichti Egyetem és a német Gesis-Zuma 

társadalomkutató intézet. Magyarországon a projekt konzorciumi keretek között valósul meg a 

KSH, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és a Pénzügyminisztérium 

(PM) részvételével. 
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2. Felkérés adatszolgáltatásra 
 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés, törvényben rögzített közérdekű 

feladat végrehajtásához szükséges. 

- A név és lakcím adatok átvételét a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) 

bekezdésének l) pontja, az elérhetőségi adatok átvételét az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 15. § 

(8) bekezdése tartalmazza. 

- A telefonszám átvételét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § 

(10a) bekezdése teszi lehetővé. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

Az adatszolgáltatói kör kijelölése, az adatgyűjtés mintájába tartozó személyek felkeresése és 

felkérése az adatfelvételben történő részvételre. A telefonszámok esetében a természetes 

személy előfizetőkkel való telefonos kapcsolatfelvétellel megvalósuló statisztikai adatgyűjtés 

biztosítása. 

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre:  

A KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el álláshelyi 

feladatuknak megfelelően.  

 

d) Adatfeldolgozó: 

A KSH a felkéréshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

 

e) Az érintettek: 

- a Belügyminisztérium Személy- és lakcímnyilvántartásában szereplő személyek; 

- az elektronikus hírközlési szolgáltatónál természetes személy előfizetők. 

 

f) A kezelt adataik: 

- A név és lakcím, és elérhetőségi adatok (biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, 

vagy elektronikus elérhetőség). 

- A telefonszám; azaz az előfizetőhöz rendelt hívószám, amennyiben a természetes 

személy rendelkezik előfizetéssel az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, vagy az arra 

vonatkozó adat, hogy a természetes személy az elektronikus hírközlési szolgáltatónál 

előfizetéssel nem rendelkezik. 

 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A mintába került címekhez tartozó adatokat az adott lakossági adatfelvétel időtartamáig 

kezeljük. A telefonszámok esetében is a feladat megszűnésekor, az adatfelvétel lezárását 

követően az adatokat a KSH törli. 

 

3. A PIAAC adatgyűjtésben való részvétel 
 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja 
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A PIAAC statisztikai adatgyűjtés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, figyelemmel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 

CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 23. § (2) bekezdésében rögzített önkéntes 

adatszolgáltatásra. A PIAAC adatgyűjtésre a válaszadás önkéntes. 

 

b) Az adatkezelés célja 

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A közölt adatokat a KSH kizárólag 

statisztikai célra használja fel, a hazai és európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok 

betartásával. A PIAAC célja a részt vevő országok felnőtt lakosságának különféle, a 

mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáinak felmérése. A 

PIAAC-felmérés segít jobban azonosítani azokat a kompetenciákat, amelyekre a 21. században 

szükség van akár a mindennapi életvezetés, akár a munkaerő versenyképességének javítása 

szempontjából. Az eredmények lehetővé teszik továbbá az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, 

valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák tényekre alapozó tervezését. A mérés 

eredményeinek elemzése támogatja a döntéshozókat olyan képzések vagy rendelkezések 

kidolgozásában, amelyek elősegítik a jobb munkavégzéshez és a hétköznapi életben történő 

boldoguláshoz szükséges képességek fejlesztését. A nemzetközi felmérés eredményei alapján 

összehasonlíthatjuk Magyarország felnőtt lakosságának eredményeit más – a vizsgálatban 

szintén részt vevő – országok lakosságának eredményeivel. 

A PIAAC adatgyűjtésre kijelölt személyek adatait részletesen kérdezzük, a háztartás többi 

tagjáról csak egyes információkat gyűjtünk. 

A válaszadásra kijelölt személyek esetén a teljes név (vezetéknév és keresztnév) felvételre 

kerül, amelynek célja kizárólag az összeírói munka ellenőrzése, a fiktív kitöltések kiszűrése. 

A születési év és hónap abban segít, hogy később a statisztikai adatokat korévek szerinti 

bontásban tudja a KSH előállítani.  

A kapcsolattartási adatok (személy neve, telefonszáma) azért szükségesek, hogy az esetleges 

adategyeztetés, ellenőrzés során a kérdező és a KSH ismételten fel tudja venni a kapcsolatot a 

válaszadóval. 

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre 

KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik feladatkörük alapján a PIAAC 

adatgyűjtés szervezésével, az adatok feldolgozásával vagy az abból történő tájékoztatással 

foglalkoznak. 

 

A felvétel végrehajtásában az adatgyűjtési időszak lezárásig közös adatkezelőként 

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

alkalmazásában álló kérdezők. A STATEK a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló 

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

Stt.-ben meghatározottak alapján vesz részt statisztikai adatfelvételek végrehajtásában és 

jogosult ennek keretében a statisztikai adatgyűjtések adatainak kezelésére. A STATEK 

kérdezői szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik tevékenységüket, amely munkát mind 

a STATEK, mind a KSH szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés lezárását követően az 

összegyűjtött adatokat a kérdező a KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat. 
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A KSH felelős a PIAAC adatainak kezeléséért, amelyet az NSZFH (konzorciumi partner) 

részére továbbít személyazonosításra alkalmas módon. Az NSZFH PIAAC-felmérésben részt 

vevő munkatársai szintén szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik tevékenységüket, az 

összegyűjtött adatokat feldolgozzák és azonosításra alkalmatlan módon továbbítják az OECD-

nek. 

 

d) Adatfeldolgozó  

A KSH a PIAAC adatgyűjtéshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

e) Az érintettek köre 

A PIAAC adatgyűjtés érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő 16 és 65 év közötti 

magánháztartásban élő személyek. A válaszadásra felkért személyek kiválasztása 

véletlenszerű mintavétel szabályai szerint történik, keretét a BM személyi adat- és 

lakcímnyilvántartása adja. A próbafelmérés során az adatszolgáltatásra összesen mintegy 

4 500, a főmérés során pedig mintegy 10 000 személyt kérünk fel levélben a közreműködésre.  

 

f) A kezelt adatok köre 

̶ A PIAAC adatköreiben felvételre kerül a válaszadó teljes neve (vezeték és keresztnév) 

és születési ideje (év, hónap). 

̶ Kapcsolattartási adatokként felvételre kerül a hívható személy neve, telefonszáma 

(otthoni vagy munkahelyi, vagy mobiltelefon), és/vagy email címe. 

 

g) Adattovábbítás 

A KSH a gyűjtött adatokat személyazonosításra alkalmas módon továbbítja az NSZFH részére: 

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 

7. telefon: 06-1 477-5600, honlap: www.nive.hu 

 

Személyazonosításra nem alkalmas adatok kerülnek továbbításra a PIAAC Nemzetközi 

Konzorcium részére. 

A KSH az adatszolgáltatás során szerzett információkat egyedileg nem, csak összesítve hozza 

nyilvánosságra. A KSH az egyes személyek adatait sem magánszemélyeknek, sem 

hatóságoknak nem szolgáltatja ki. 

 

h) Az adatkezelés időtartama 

A PIAAC kérdőív adatköreiben szereplő adatok közül a válaszadó teljes nevét és 

kapcsolattartási adatait az adatállomány tisztítását, validálását követően a KSH törli. A KSH a 

PIAAC kérdőív adatköreinek adatait közvetlen azonosításra nem alkalmas módon, statisztikai 

célból, korlátlan ideig kezelheti. 

A kapcsolattartási adatokat adategyeztetési célból a KSH a felvétel kezdetétől az 

adatfeldolgozás befejezéséig kezeli, ez a felmérés kezdetétől számított 12 hónap. 
 

4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 
 
 

4.1.Az érintettek jogai a PIAAC adatgyűjtés kapcsán 

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 



5 
 

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

általános tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is. 

 

Az érintett hozzáférési joga 

Másolatkérés írásbeli kérésre a Háttérkérdőív adataira vonatkozóan csak az érintett által 

szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról, az adatok feldolgozásáig, az anonimizálás előtt 

lehetséges. 

 

A helyesbítéshez való jog 

A felvétel Háttérkérdőív adatainak helyesbítésére a statisztikai adatfeldolgozás megkezdéséig 

van lehetőség. A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, 

ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai 

szempontokat sértene vagy az lehetetlen 

 

A törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

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

statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, valamint az adatok kezelése 

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

élhet a kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően. 

 

 

4.2.Az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

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 u. 9-11. www.naih.hu, 

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