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Az EUROSTUDENT VII kutatás menete és adatvédelmi szabályai 

 

 

Az EUROSTUDENT egy nemzetközi tudományos felmérés. Fő célja, hogy adatokat gyűjtsön az 

európai hallgatók társadalmi és gazdasági körülményeiről. Körülbelül 30 országban vizsgálja a 

hallgatók tanulmányi és életkörülményeit, mint például a felsőoktatáshoz való hozzáférést, a képzésük 

jellemzőit, időfelhasználásukat és munkavállalásukat, a bevételeiket és kiadásaikat, valamint a 

nemzetközi mobilitást. A diákok személyes jellemzői, például társadalmi hátterük és egészségi 

állapotuk megismerésének célja a különböző hallgatói csoportok helyzetének jobb megértése. 

A felmérést, mint adatkezelő, az Oktatási Hivatal végzi (1055 Budapest, Szalay utca 10–14., 

képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök). A válaszadók e-mail címét, melyre az EUROSTUDENT 

kutatásra szóló meghívást kapják, az Oktatási Hivatal véletlenszerűen választja ki a felsőoktatási 

intézménye által – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény alapján – a 

Felsőoktatási Információs Rendszerbe beküldött hallgatói adatok közül. 

(Az e-mail cím kutatási célú felhasználására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

3. mellékletének III. alcíme 5. pontja ad lehetőséget. Eszerint „a felsőoktatási információs rendszer 

működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás Hallgatói törzsében szereplő elektronikus levélcím 

használatával teljesítheti a miniszter által elrendelt kutatást”.) 

E felmérés keretében a válaszadók körébe meghívottak e-mail címét az Oktatási Hivatal csak a velük 

való kapcsolatfelvételre használja, és a címet a felmérést végző szoftver biztonságos módon, a 

válaszoktól elkülönítve tárolja. A felmérő szoftver a felmérési időszak végéig automatikus 

emlékeztetőket küld, amíg a válaszadó nem küldte be a válaszait. Az automatikus emlékeztetők 

küldéséhez a kérdőív beküldésének állapotát titkosított formában tárolja, és az e-mail cím, a kérdőív 

beküldésének állapota és a válaszok között semmilyen kapcsolat nem állítható helyre. 

A válaszokat tudományos és statisztikai célokból elemezzük és csak olyan módon tesszük közzé, hogy 

az egyéni résztvevőkre és az egyéni válaszokra már nem lehet következtetni. Ezenkívül a kutatás főbb 

eredményei valamennyi résztvevő országra vonatkozóan egységes módon jelennek meg, a többi 

országban rögzített eredményekkel együtt. A kérdőíves válaszokat emellett névtelen, személyek 

azonosítására alkalmatlan formában, nonprofit tudományos és statisztikai célokra elérhetővé tesszük 

az EUROSTUDENT kutatásban résztvevő országok kutatóintézményei, tudományos kutatók és más 

felhasználók számára a német felsőoktatási és tudományos központ (DZHW) kutatási adatközpontján 

keresztül. Minden résztvevő szervezet megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, 

hogy megvédje a válaszadók személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől. A felmérést az európai 

általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény követelményeinek megfelelően végezzük. 
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Hozzájárulás 

Az Ön által megadott adatokat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. pont a) 

bekezdése értelmében az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A felmérésben való részvétel önkéntes. 

Sem a részvétel, sem annak elutasítása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára. 

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos nekünk, ezért magától értetődik, hogy a felmérés 

valamennyi adatvédelmi jogi rendelkezésnek megfelel. Biztosítjuk Önt, hogy 
– a meghíváshoz használt e-mail címét a válaszaitól elkülönítve tároljuk; 

– a nyereményjátékhoz megadott elérhetőségét (e-mail címét) a válaszaitól elkülönítve 

dolgozzuk fel; 

– a nyereményjátékhoz megadott elérhetőségét (e-mail címét) szigorúan bizalmasan kezeljük, a 

nyereményjátékok szervezőin kívül harmadik féllel nem osztjuk meg, kizárólag a 

nyereményjáték nyerteseivel való kapcsolatfelvételhez használjuk, és azt követően töröljük; 

– hozzájárulását a nyereményjátékhoz megadott elérhetőségének kezeléséhez bármikor 

visszavonhatja, és ez esetben megadott e-mail címét azonnal töröljük; 

– az összes felmérési adatot kizárólag tudományos és statisztikai célokra használjuk fel, és hogy 

azokat az EUROSTUDENT országok résztvevő intézményei, valamint a tudósok és más 

felhasználók számára kizárólag nonprofit tudományos és statisztikai célokra teszik 

hozzáférhetővé névtelen, személyek azonosítására alkalmatlan formában; 

– jelen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ez esetben válaszait, ha azok azonosíthatók 

vagy egyértelműen az Ön személyéhez köthetők, azonnal töröljük, vagy ha a tudományos 

kutatási célok megvalósulásához az szükséges, az egyedi azonosítást lehetővé tévő adatok 

törlésével, aggregálásával álnevesítjük az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. 

cikk (3) bekezdés d) pontja és a 89. cikk (1) bekezdése szerint. 

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 7. cikk (3) bekezdése értelmében a hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Ha a felmérés adatai azonosítható személyekhez rendelhetők, akkor Önnek joga van hozzá, hogy 

tudja, hogy mely adatokat tárolunk Önről, hogy helyesbítsék az Önről tárolt adatokat, hogy kérésére 

az adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, hogy kérje az Ön adatainak törlését figyelemmel a 

GDPR 17. cikk (3) bekezdés d) pontjára és a 89. cikk (1) bekezdésére, megadott hozzájárulását 

visszavonja, valamint panaszt tegyen az érintett felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 

1530  Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), jogainak megsértése esetén bírósághoz 

forduljon. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 

a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatigenyles@oh.gov.hu 

központi e-mail címen. 

A GDPR 15–21. cikk szerinti jogai gyakorlásának módjáról és jogorvoslati lehetőségeiről az Oktatási 

Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában és az Oktatási Hivatal által folytatott 

adatkezelésekről szóló Általános tájékoztatóban találhat további tudnivalókat 

(https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato). 

Az adatvédelmi intézkedések betartását adatvédelmi tisztviselőnk ellenőrzi: Previákné dr. Mázsári 

Ágnes, adatvédelmi tisztviselő, Hatósági Jogi Osztály. Adatvédelmi kérdések esetén kapcsolatba 

léphet vele az alábbi elérhetőségen: adatigenyles@oh.gov.hu. Kutatócsoportunk örömmel ad bővebb 

tájékoztatást a kutatási projektről az alábbi elérhetőségen: eurostudent@oh.gov.hu. 

Budapest, 2019. június 5. Oktatási Hivatal 

 


