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Az adatkezelők megnevezése és elérhetősége: 
Az Önök iskolája 
Az iskola által közzétett ismert elérhetőségek 
 

és 
 

Oktatási Hivatal 
Köznevelési Mérés Értékelési Osztály 
1055 Budapest 
Szalay utca 10-14. 
E-mail: timss@oh.gov.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@oh.gov.hu 
Web: www.oktatas.hu 
 

és 
 

IEA  
Keizersgracht 311 
1016 EE Amsterdam 
The Netherlands 
Telephone: +31 20 625 3625  
Email: secretariat@iea.nl  

Milyen célból gyűjtik és kezelik az adatokat? 
Az adatokat a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study − Nemzetközi Matematikai és Termé-
szettudományi Vizsgálat) keretében gyűjtik és azokat kizárólag tudományos célokra használják fel. A vizsgálatot egy 
nemzetközi tanulói teljesítményméréseket végző társaság, az IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) finanszírozza, és az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérés Értékelési Osztály bonyolítja le 
az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján. 

Milyen adatokat gyűjtenek? 
A tanulók teszteken, illetve a Tanulói kérdőívben megadott válaszai kerülnek tárolásra. A Tanulói kérdőív kérdéseire 
adott válaszok az adatbázisban számokként jelennek meg (például egy feleletválasztós kérdés esetében a nem választ 
a 0, az igen választ az 1-es szám jelöli). A tanulók számítógépes matematika- és természettudományteszt kitöltéséhez 
kapcsolódóan további információk is tárolásra kerülnek (a kérdések megválaszolásának időtartama, a navigációs 
gombokra való kattintások száma). 
 

Az adatok nem használhatók arra, hogy a tanulók válaszait a tanulók nevéhez kapcsolják, ugyanakkor a felmérésben 
a tanulók egyedi mérési azonosítóval rendelkeznek. A mérési azonosítót és a tanuló nevét kizárólag az iskolában 
dolgozó iskolai koordinátor tudja összekapcsolni, a felmérést lebonyolító Oktatási Hivatal, illetve az IEA a 
tanulók neveit nem ismerheti meg. Az iskola a gyermeke által megadott válaszokat nem láthatja.   

Milyen információkat szükséges megadni? 
A vizsgálatban részt vevő iskolák tanulói Tanulói kérdőívet töltenek ki. A kérdőív a tanulók neméről, életkoráról, 
szüleik/gondviselőik születési helyéről, az otthoni erőforrásokról, az otthon beszélt nyelvekről, az iskolai környe-
zettel, valamint matematika és természettudomány tanórákkal kapcsolatos véleményéről gyűjt adatokat. A nyolcadik 
évfolyamos tanulók a várható legmagasabb végzettségükkel, illetve a szüleik/gondviselőik legmagasabb iskolai 
végzettségével kapcsolatos kérdésekre is válaszolnak. 
 

• A TIMSS tanulói kérdőívének kitöltése nem kötelező. 
 

• A kérdőív kitöltésének elmulasztása nem jár semmilyen hátránnyal; a kérdőívet kitöltők 
kihagyhatnak kérdéseket, illetve bármikor megszakíthatják a kérdőív kitöltését.  

 

• A kérdőívet kitöltők (18 évesnél fiatalabb személy esetében a szülő/gondviselő) hozzájárulása 
szükséges az adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez. Gyermeke iskolája által tartott tájékoztatón a 
szülők/gondviselők szóbeli hozzájárulásukat tudják adni ahhoz, hogy a kérdőív kitöltése során az 
általuk szolgáltatott adatokat feldolgozzák és kezeljék. 

 

• Az adatok feldolgozásához való hozzájárulás külön indokolás nélkül gyermeke iskolájánál tett 
nyilatkozattal az adatok kezelésének időtartamáig (2023. augusztus 31.) bármikor visszavonható. 

 

• Amennyiben az adatok feldolgozásához való hozzájárulását vissza kívánja vonni, erre irányuló 
szándékát gyermeke iskolájának jelezze 2023. augusztus 31-ig. Ebben az esetben a gyermeke által 



szolgáltatott adatokat nem fogják felhasználni és a tárolt adatok törlésre kerülnek. Az adatok 
feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása nem jár semmilyen hátránnyal.  

 
Hol és mennyi ideig tárolják az adatokat? 
Gyermeke iskolája a gyermek nevét és mérési azonosítóját tartalmazó jelenléti íveket 2023. augusztus 31-ig őrzi 
meg, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A TIMSS vizsgálatból származó adatokat biztonságosan tárolják és 
azokhoz külső személyek vagy szervezetek nem férhetnek hozzá. Emellett az adatok feldolgozását végző IEA alkal-
mazottakkal ismertetik az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveket és titoktartási nyilatkozatot írnak alá. 
 
Hogyan tárolják az adatokat? 
A felmérés során gyűjtött adatokat úgy tárolják, hogy azok alkalmasak legyenek elemzések elvégzésére. Ez azt 
jelenti, hogy az adatok egy olyan adatbázisba kerülnek, amit a kutatók a különböző oktatási rendszerek összehasonlító 
vizsgálatára tudnak felhasználni (lásd Az adatok nyilvánossága című részt). 
A teszt és a kérdőív kitöltésének időtartama alatt az adatokat az RM Solutions webszerverein tárolják 
Németországban, ezt követően az adatokat központilag dolgozzák fel az IEA munkatársai szintén Németországban, 
Hamburgban. Az IEA Hamburghoz érkező adatok kizárólag az iskola azonosítóját tartalmazzák.   

Kikkel és hogyan osztják meg a TIMSS adatokat? 
A kérdőívből származó adatokat az Oktatási Hivatal munkatársai az IEA-hoz egy biztonságos FTP szerveren 
keresztül juttatják el, úgy, hogy a kiküldésre kerülő adatbázisban a tanulókat egy program által generált azonosí-
tószám jelöli. Az azonosítószám további információk nélkül nem alkalmas a tanuló azonosítására. 
A TIMSS felmérést az Egyesült Államokbeli Boston College-ban található International Study Center (ISC) szervezi 
és itt végzik az adatelemzéssel kapcsolatos feladatok többségét is. Az ISC az elemzéshez szükséges adatokat 
biztonságos FTP szerveren keresztül kapja meg, úgy, hogy az adatbázisban a tanulókat egy program által generált 
azonosítószám jelöli. Az ISC adatokat kezelő alkalmazottai titoktartási nyilatkozatot írnak alá. Az adatok Egyesült 
Államokba való kiküldése az Adatkezelési Együttműködés (Data Processing Agreement) és az Európai Bizottság 
harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbításra vonatkozó irányelvei (European Standard 
Contractual Clauses) alapján történik. Az elemzésre alkalmas adatokat az Oktatási Hivatal szintén a biztonságos FTP 
szerveren keresztül kapja vissza.  

További adatok 
A Tanulói kérdőívvel párhuzamosan az intézményvezetők és a tanárok is kitöltenek egy-egy kérdőívet. A negyedik 
évfolyamos tanulók esetében a szülők egy Szülői kérdőívet töltenek ki. A kérdőívekből származó információkat 
összekapcsolják a Tanulói kérdőívből származó válaszokkal, így jön létre a nemzetközi kutatói adatbázis (IDB). 

Az adatok nyilvánossága 
A nemzetközi kutatói adatbázis nyilvánosan hozzáférhető lesz az alábbi oldalakon: 
https://www.iea.nl/data (Amszterdam, Hollandia) 
https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, Egyesült Államok) 
A nyilvános adatbázisban a válaszadókat speciális azonosítószámok jelölik, amelyek alapján az egyes személyek 
nem azonosíthatók. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 22. cikke alapján automatizált döntéshozatal 
– beleértve a profilalkotást – nem történik. 

Az adatkezeléssel érintett személyek jogai 
Az adatkezeléssel érintett személyek jogait (hozzáférés az adatokhoz, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathor-
dozhatósághoz való jog) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 15-20. cikke rögzíti. 
 
Jogorvoslat 
Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,  Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., 
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, 
vegye fel a kapcsolatot gyermeke iskolájával. 


