b) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy, aki jelen kutatásban részt vesz, vagy ahhoz adatot szolgáltat, így különösen
a gyermekek közeli hozzátartozói (szülei).
c) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, lakcíme,
elérési címe, telefonszáma, TAJ száma -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható.
d) 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.
e) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
f) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
g) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
3. A kutatási adatfelvétel menete és az adatfelvétel módja
A kutatás válaszadói kezdetben a várandósok, később a gyermekek és szüleik lesznek, őket összefoglaló néven
Érintettnek nevezzük. A részvételükhöz, vagyis a saját és gyermekükre vonatkozó adatok megadásához és
későbbi kezeléséhez az ún. „Beleegyező nyilatkozat” kitöltése szükséges. A nem felnőttkorú várandósok és
anyák esetében a nyilatkozatot a törvényes képviselő hitelesíti.
A beleegyező nyilatkozat tartalmazza a válaszadó gyermekre vonatkoztatott egyedi kutatási azonosítószámot.
A kutatásba kerülő gyermekek tehát egyedi hatjegyű kutatási azonosítót kapnak a vizsgálat teljes időtartamára. Erre azért van szükség, mert a kutatási azonosító biztosítja azt, hogy a kutatás folyamán keletkező információk, a személyes adatok közvetlen felhasználása nélkül egy adatbázisban összekapcsolhatók legyenek. Így valósulhat meg tehát a közvetlen személyes azonosítás nélküli adatösszekapcsolás a kutatásban.
A kutatási azonosítók kiosztását és rögzítését a védőnők végzik a „Beleegyező nyilatkozat” aláírását követő első
adatfelvétel során. Ikerterhességek esetén a várt magzatok mindegyike saját külön kutatási azonosítóval kerül
be az adatbázisba.
A kutatási azonosító hat számjegye az alábbi tagokból épül fel: területi védőnő NKI által kiadott azonosító kódja
(4 jegyű) + gyermek lekérdezési sorrend alapján védőnő által kiadott kódja (2 jegyű).
Az adatkapcsoláshoz és a válaszadók felkereséséhez az alábbi, elkülönítetten kezelt, kutatási adatbázisban nem
szereplő személyes adatok megadására van szükség: válaszadó neve, születési (leánykori) neve, anyja neve,
születési éve és helye, anya és gyermek TAJ száma, lakcíme, elérési címe (telefonszáma, e-mail címe).
Ezek a személyes adatok tehát a kutatási adatbázisba nem kerülnek be. A beleegyező nyilatkozaton megadott
adatokat a kutatás során mindvégig elkülönítetten kezeljük. Az adatok időbeli összekapcsolása során a
válaszadó azonosítására a későbbiekben kizárólag a kutatási azonosító szolgál.
A kutatás során alkalmazott adatgyűjtési eszközök az alábbiak:
Személyesen felvett interjú
Védőnők, majd később kérdezőbiztosok által felvett (kb. egy órás) interjú, amely során a kérdező az anya
válaszait rögzíti papíron, vagy online rögzítőfelületen. A válaszok a kutatási adatbázisba a hatjegyű kutatási
azonosítóhoz rendelve kerülnek be, és így kapcsolhatók össze időben.
Önkitöltős kérdőív
A válaszadó (anya, apa) által egyedül kitöltött papíralapú kérdőív. A lekérdezés helyszínén kitöltött kérdőív
válaszait a kérdező (védőnő vagy kérdezőbiztos) nem láthatja. A kérdőívet a kitöltést követően borítékba
zárják, és a kutatókhoz juttatják el. Különleges esetben, amikor az önálló kitöltés egyáltalán nem lehetséges
(pl.: a válaszadó látássérült vagy olvasási nehézséggel küzd), az önkitöltős kérdőív is szóban kerül lekérdezésre, kiemelten szem előtt tartva a válaszadás önkéntességét. A válaszok a kutatási adatbázisba a hatjegyű
kutatási azonosítóhoz rendelve kerülnek be és az adatbázisok így kapcsolhatók össze.

Adminisztratív adatok beépítése
Az állami adminisztratív közszolgáltatási és közigazgatási rendszerekben már rendelkezésre álló adatok egy
részét egyénsorosan, egyedi lekérdezés nélkül emeljük be a kutatásba. Ez az eljárás a kutatás folyamán érintheti a közoktatási, önkormányzati, társadalombiztosítási, nyugdíjfolyósítási és egyéb rendszerekben rögzített
adatokat. Az adatkapcsolás alapja az anya vagy a gyermek TAJ száma. Az adminisztratív adatok a kutatási
adatbázisba már csak a hatjegyű kutatási azonosítóhoz rendelve, a személyes adatoktól elkülönítetten kerülnek be, és így kapcsolhatók össze időben.
4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama
Kiemelnénk, hogy az Adatkezelő a kutatás adatgyűjtése során a részére átadott személyes adatokat a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmasságát és gondoskodik azok biztonságáról.
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelésre tehát az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata („Beleegyező
nyilatkozat”) alapján kerülhet csak sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz,
hogy a „Kohorsz ’18 kutatáshoz” szükséges adatgyűjtésben történő részvétel érdekében az alábbi táblázatban
közölt egyes személyes adatait az ott közölt célból az Adatkezelő részére megadja.
A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:
Kezelt adatok
Adatkezelés célja
Anya (várandós) neve, születési kutatási adatbázison belüli
(lánykori) neve
adatkapcsolás, kapcsolattartás és a megkeresések
Anya (várandós) születési helye, megszervezése a kutatásideje
hoz szükséges adatgyűjtés
lefolytatása érdekében
Anya (várandós) anyja neve

Adatkezelés időtartama
a
kapcsolattartáshoz
és
a
megkeresések
megszervezéséhez
szükséges adatokat a kutatáshoz
szükséges adatgyűjtések befejezését
követően azonnal töröljük

Anya (várandós) lakcíme, elérési
címe, telefonszáma, e-mail címe
Anya (várandós) TAJ száma
kizárólag
adminisztratív a
kutatáshoz
szükséges
adatkapcsoláshoz
adatgyűjtések befejezését követően
Gyermek (gyermekek) TAJ száma
használjuk fel
azonnal töröljük
Az Adatkezelő a fenti táblázatban megadott személyes adatokat az ott írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel.
Személyes adatok a jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása
– hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az
Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei
I.) Az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi panaszok esetén
A) Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését is.
Az Érintett kérelmére a KSH Népességtudományi Kutatóintézet mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.

B) Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Érintett
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény teszi lehetővé.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljából továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
II.) Bírósághoz fordulhat az Érintett
- jogainak megsértése esetén, valamint
- ha a tiltakozását követően az Adatkezelőnek az I) B. pontban foglalt eljárását követően meghozott
írásbeli döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja,
Érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.
Az Adatkezelő elleni per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az Adatkezelőnek nem kell megtérítenie a kárt, és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
III.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat
Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, eljárásával; vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdése merülne fel, akkor segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap: www.naih.hu, cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.
5., Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Információ, kapcsolat:

www.kohorsz18.hu
info@kohorsz18.hu

KSH Népességtudományi Kutatóintézet
„Kohorsz ’18 kutatás”
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
1. Bevezető
A KSH Népességtudományi Kutatóintézet keretein belül „Kohorsz ’18 kutatás” néven hosszú távú kutatás veszi
kezdetét, melynek során a 2018/19-ben született gyermekek felnövekedését követjük nyomon. Egyedülálló
lehetőség ez annak vizsgálatára, hogy milyen ma felnőni Magyarországon – milyen családi, társadalmi,
intézményi tényezők segítik vagy nehezítik a gyermekek egészséges fejlődését és felnövekedését. Ennek
érdekében a kutatásba bekerülő kisgyermekekre és a gyermekeket váró, majd nevelő családokra vonatkozó
kérdésekkel keressük meg a válaszadókat. Mivel a felnövekedés, fejlődés nagyon sok tényezőtől függ, a kutatás
során sokféle kérdésre számíthat majd a válaszadó. Kérdéseink egy része pszichológiai témájú, más része a
család felépítését, működését érinti. Az egészségi helyzettel, egészségmagatartással kapcsolatban is számos
információt gyűjtünk. Ahhoz, hogy a gyermek életkörülményeit megismerjük, a család társadalmi-gazdasági
hátteréről, szokásairól, értékeiről, terveiről is fontos képet kapnunk. Ugyancsak sok kérdés érinti majd a
szociális és egészségügyi ellátórendszer működését és igénybe vételét.
Reményeink szerint a kutatásban több mint 10.000 válaszadó édesanya vesz majd részt, akiket úgy kellett
kiválasztanunk, hogy kicsiben a lehető legpontosabban leképezzék az ország lakosságát. Mivel az adatfelvétel
a várandósság időszakában indul, a minta kialakításához a védőnői rendszer adatait használtuk fel. Az ország
egész területéről védőnői körzeteket választottunk ki a mintába és a várandós, valamint hat hónapos kérdezési
szakaszokban a területi védőnőket kértük fel az adatgyűjtés elvégzésére. A mintába került védőnői körzetekben
az összes olyan várandóst szeretnénk bevonni a kutatásba, akiknek várandósgondozási könyvében a szülés
várható időpontja 2018. április 1. és 2019. március 31. közötti dátumon lett jelölve. A magas részvételi arány
teszi lehetővé, hogy a kutatás során megbízható és általános érvényű eredményeket kaphassunk. A kutatási
felkérést és tájékoztatást a területi védőnők közvetítik az általuk gondozott kismamák felé. A kutatásban
való részvétel önkéntes és a későbbiekben bármikor visszavonható, a válaszadó a kutatás bármely pontján
kiléphet, megszakíthatja az adatközlést. A kutatás a beleegyező nyilatkozat aláírása után indul.
Adatfelvételi szakaszok
A személyes megkereséssel járó tervezett válaszadási szakaszok az alábbiak:
- 2018. január – 2019 március: adatfelvétel a várandósok körében, a védőnői hálózat segítségével
- 2018. június – 2019. október: adatfelvétel az anyával, a gyermek féléves korában, a védőnői hálózat segítségével
- 2019. április – 2020 április: adatfelvétel az anyával a gyermek egyéves korában, kérdezőbiztosok
segítségével
- 2019 – 2021: kiegészítő adatfelvételek: a gyermek közösségbe kerülésekor; apák megkeresése
- 2021. április – 2022. április: adatfelvétel az anyával és a gyermekkel, a gyermek hároméves korában, kérdezőbiztosok segítségével
A jelen „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk” célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a „Kohorsz
’18 kutatás” felépítését, az adatgyűjtés menetét, és azokat az adatkezelési elveket és eljárásokat, amelyek arról biztosítják az abban résztvevőket, hogy a kutatás számára átadott adataik kizárólag e célból hasznosulnak.
2. Adatvédelmi alapdefiníciók
a) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A „Kohorsz ’18 kutatás” adatkezelője
a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (a továbbiakban adatkezelő), melynek elérhetőségei az alábbiak:
elektronikus elérhetőség: nki@demografia.hu; honlapja: www.demografia.hu; postacím: H-1525 Budapest
Pf. 51., címe: 1024 Budapest Buday László utca 1-3.).

