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TITOKTARTÁSI KÖTELEZVÉNY 

 

………………………………….. (képviselő neve) a …………………………….. (intézmény 

neve) (székhelycíme: ………………………………….., adószám: …………………………..) 

nevében  

 

a Központi Statisztikai Hivatallal ……………………… számú kutatószobai hozzáférés 

tárgyában megkötött szerződéshez kapcsolódóan az általam képviselt intézmény nevében 

kötelezem magam az alábbiak megtartására: 

 

1. Biztosítom, hogy a KSH által a KSH kutatószobai környezetben hozzáférésre biztosított 

adatállományokhoz kizárólag a KSH számára benyújtott Kutatószobai igénybejelentő 

adatlapon megjelölt, velem jogviszonyban álló kutatók kapjanak hozzáférést. Tudomásul 

veszem, hogy további kutatók részére hozzáférés biztosítása csak a KSH előzetes, írásbeli 

engedélyével, valamint a hivatkozott kutatószobai hozzáférés tárgyában megkötött 

szerződés és a Kutatószobai igénybejelentő adatlap módosítása útján lehetséges. 

2. Biztosítom, hogy a fenti kutatók a kutatószobai környezetben hozzáférésre biztosított 

adatállományt kizárólag a Kutatószobai igénybejelentő adatlapon, illetve a hivatkozott 

kutatószobai hozzáférés tárgyában megkötött szerződésben megjelölt kutatási célra 

használják fel. 

3. Biztosítom, hogy a kutatószobai környezetben hozzáférésre biztosított adatállományt 

kezelő kutatók a kutatás folyamán mindenkor megtartják a kutatószobai hozzáférés 

szabályait. 

4. Biztosítom, hogy a kutatószobai környezetben hozzáférésre biztosított adatállományhoz 

hozzáférő kutatók semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem kísérlik 

meg az adatállományokban szereplő statisztikai egységek azonosítását, rájuk vonatkozó 

információ felfedését. 
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5. Vállalom, hogy a kutatószobai környezetben hozzáférésre biztosított adatállomány 

hivatkozott kutatószobai hozzáférés tárgyában megkötött szerződésben meghatározott 

felhasználási feltételeinek, valamint a kutatószobai hozzáférés szabályainak megsértése 

esetén intézkedem a velem jogviszonyban álló kutató fegyelmi felelősségre vonása iránt. 

6. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt intézmény egyetemleges felelősséggel 

tartozik a Kutatószobai igénybejelentő adatlapon megjelölt és velem jogviszonyban álló 

kutatók tevékenységéért. Tudomásul veszem, hogy a kutatószobai környezetben 

hozzáférésre biztosított adatállomány felhasználására vonatkozó szabályok megszegése 

esetén szabálysértési, polgári jogi felelősséggel tartozom.  

 

Tanúsítom, hogy megismertem az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 

évi CLV. törvény, és az adatvédelemmel, adat- és információ biztonsággal kapcsolatos KSH 

belső joganyagok vonatkozó rendelkezéseit. 

 

Kijelentem, hogy a hazai és uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok, különösen a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi 

rendelet) foglaltakat, valamint a hivatalos statisztikáról szóló, 2016. évi CLV. törvény 

vonatkozó rendelkezéseit megismertem és kötelezőnek tartom. 

 

Ezek a kötelezettségek a szerződés megszűnése után is hatályban maradnak. 

 

(aláírás helyszíne, dátuma) 

 

………………………………….        

                      aláírás 


