
Adatkezelési terv 

a Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel 

című kutatáshoz 

 

1. Vonatkozó törvények, dokumentumok és definíciók 

 

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) 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, GPDR) 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(adatvédelmi törvény) 

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről (Aktv.) 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

• 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

(Innovációs tv.) 

• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Ftv.) 

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés (adatvédelmi törvény 3.§ 2. pont) 
különleges adat: 

a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy 
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 

személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat; (adatvédelmi törvény 3.§ 3. pont) 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; (adatvédelmi törvény 3.§ 7. 

pont) 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; (adatvédelmi törvény 3.§ 8. pont) 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (adatvédelmi törvény 3.§ 

9. pont) 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; (adatvédelmi törvény 

3.§ 17. pont) 

a kutatás alanyai: azok a természetes személyek, akiket interjúkészítés, illetve elektronikus kérdőív 

kitöltése érdekében a kutatás során a kutatás résztvevői személyesen vagy elektronikus levél 

formájában megkeresnek. 

a kutatás résztvevői: azok a természetes személyek, akik a kutatás lebonyolításában részt vesznek 

 

 

Az alábbi adatkezelési terv a hivatkozott dokumentumok 2016. december 30-án hatályos szövege 

alapján és azok figyelembevételével készült. 

 



2. Kutatási jogosultság 

 

A Kopint Konjunktúra kutatási alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a Ptk. Hatodik rész 12. cím 

alapján egyebek mellett tudományos kutatások elősegítésére létrehozott szervezet, mely célt az 

alapítvány Ptk-val összhangaban álló alapító okirata rögzít. A jelen kutatást a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alap az Innovációs tv. 13.§ alapján támogatja (Hárs Ágnes: Migráció - a 

valóság közelítése innovatív módszerekkel (KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány) projekt azonosító 

száma: 120711). 

 

3. A kutatás célja 

 

A kutatás célja átfogó képet nyújtani a Magyarországról külföldre távozó, magyarok számáról, a 

migrációs folyamatok okairól és hatásairól. 

 

4. A kezelendő személyes adatok köre és azok forrása 

 

A kutatás során interjúk készülnek, illetve elektronikus úton kérdőíves adatfelvételre (online 

survey) kerül sor. Mindkét esetben a kutatás alanyainak megkereséséhez személyes adatot 

használunk (név, elektronikus levelezési cím). A személyes adatok forrás az interjúk készítse során 

nyilvános adatbázisok. Az online surveyhez a megkérdezetteket elektronikus levélben, illetve 

közösségi portálon keressük meg, a megkeresés során csak a regisztráltak számára elérhető adatokat 

használjuk fel. A külföldön élők, illetve munkát vállalók valamint a kontrollcsoportot képző 

Magyarországon élők, illetve dolgozók estén a kérdőívek kitöltői személyes beleegyezést adnak a 

kérdőív kitöltésébe a megkeresés során, amennyiben hozzájárulnak egy évvel későbbi 

megkeresésükhöz, e-mail címük tárolására és kezelésére kerül sor. A kutatás során telefonos 

adatfelvétel megrendelésére is sor került, amelyre nyilvános adatbázisok felhasználásával került sor, 

ebben az esetben azonban csak az adatfelvételt végző alvállalkozó kezel személyes adatokat, 

azokhoz a kutatást végző Alapítvány nem fér hozzá. 

 

5. Az adatkezelés folyamata 

 

A személyes adatok kezelése az adatok felvételének lezárultáig történik. Azt követően, de még az 

adatok elemzését megelőzően a személyes adatok visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek, 

kivéve azokat az eseteket, amikor az adatgazda a későbbi azonos célú megkeresés érdekében 

hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez. 

Az interjúk készítése során – közszereplők kivételével – az interjú lejegyzett szövegét, illetve annak 

elemzését elválasztjuk a személyes adatoktól, a személyes adatokat pedig megsemmisítjük. 

Az online survey esetén amennyiben a kutatási cél ezt szükségessé teszi, tervezzük a kérdezettek 

ismételt megkeresését a kutatás keretei között és céljából Ebben az esetben az érintett személyektől 

beleegyező nyilatkozatot kérünk az elektronikus levelezési címek tárolásához. Az elektronikus 

levelezési címeket ebben az esetben felhasználásig, de legkésőbb a kutatás lezárásig jelszóval védett 

adatállományban rögzítjük, amelyhez csak a kutatásban résztvevő és adatvédelmi nyilatkozatot 

aláíró személyek férhetnek hozzá. 

Személyes adatokat semmilyen formában nem hozunk nyilvánosságra. 

 

6. Az érintett jogai gyakorlati érvényesíthetőségének biztosítékai 

 

Az érintetteket minden kapcsolatteremtés alkalmával tájékoztatjuk az adatkezelés alapelveiről, 

elérhetővé tesszük számukra a jelen dokumentumot, tovább tájékoztatjuk őket jogaikról, különös 

tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelésének megszűntetését és a személyes adatok törlését 

bármikor kérhetik.  

 

http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=920&keyword=120711
http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=920&keyword=120711


7. Az adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedések 

 

A kutatásban részt vevők a számukra szervezett felkészítés során megismerik a jelen 

dokumentumban, valamint a vonatkozó törvényekben szereplő adatkezelési elveket, továbbá az 

adatkezelés során elkövetett mulasztásokra vonatkozó törvényi szankciókat. A felkészítést követően 

minden résztvevő adatkezelési nyilatkozatot ír alá, amellyel – bűntetőjogi felelősségük tudatában – 

vállalják a személyes adatokra vonatkozó titoktartást, valamint a vonatkozó törvények és az 

adatkezelési tervben foglaltak betartását. 

A kutatással kapcsolatba hozható fent részletezett személyes adatok főszabály csak elektronikusan 

kerülnek rögzítésre. Az elektronikus adatokhoz csak a kutatásban részvevő személyek férhetnek 

hozzá. Az esetlegesen papír alapon tárolt személyes adatok megfelelő technikai eszközzel 

(papírdaráló) megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikusan tárolt személyes adatok az 5. pontban 

leírtak szerinti időpontban olyan módon kerülnek törlésre, hogy azok helyreállítása ne legyen 

lehetséges. 

 



Melléklet 

 

Adatkezelési  

és titoktartási nyilatkozat 
 

 

Én …………………………  

 

(Anyja neve:………………………. Személyi igazolványszáma: ……………………. ) 

 

a Migráció - a valóság közelítése innovatív módszerekkel című kutatás Adatkezelési tervét 

megismertem és a benne foglaltaknak megfelelően fogok eljárni. Vállalom, hogy a rám bízott 

személyes adatokat titokban tartom, azokat másoktól elzártan kezelem, azokról semmilyen módon 

másolatot nem készítek, azokat másképp, mint az az adatkezelési tervben leírásra került nem 

használom fel. 

 

Tudomásul veszem, hogy a visszaélés személyes- és különleges adatokkal, illetve, ha azok hanyag 

kezeléséből másnak jelentős érdeksérelme keletkezik, a BTK 177/A paragrafusa szerint vétség és 

két évig terjedő szabadságvesztést vonhat maga után, tovább polgári peres eljárásban kártérítés 

fizetési kötelezettséget vonhat maga után.  

 

A fentiek ismeretében vállalom a hozzám került személyes adatok nyilvánossá válásából vagy 

illetéktelen felhasználásából adódó károkért a polgári- és büntetőjogi felelősséget, amennyiben arra 

az általam megismert szabályok megsértése vagy hanyagságom miatt kerül sor. 

 

 

Budapest, 2017. …… hó   …… nap 

 

 

      …………………………………….. 

           résztvevő 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

______________________  ______________________ 

tanú  tanú 

Szig. sz.:   Szig. sz.:  

Lakcím:   Lakcím:  

 


