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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

A háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) 

eszközhasználatáról szóló lakossági felmérés (OSAP 2003) 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja 

A háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközhasználatáról szóló 

felmérés (a továbbiakban: HIKT) önkéntes lakossági statisztikai adatgyűjtés. Az önkéntes 

statisztikai adatgyűjtés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis 

az érintett hozzájárulása, figyelemmel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

(a továbbiakban: Stt.) 23. § (2) bekezdésében rögzített önkéntes adatszolgáltatásra. Az önkéntes 

adatgyűjtésekre a válaszadás nem kötelező. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

- Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A HIKT-felmérés célja annak 

megismerése, hogy a magyar lakosság milyen mértékben rendelkezik információs és 

kommunikációs technológiai eszközökkel (mobiltelefon, számítógép, internet stb.), 

használja-e és ha igen, hogyan használja azokat. Az adatfelvételkor kapott értékes 

információk a magyar viszonyok megismerésén túl lehetőséget adnak nemzetközi 

összehasonlításra, és alapul szolgálhatnak az információs társadalom fejlődésének 

irányát meghatározó döntések előkészítéséhez is. 

- A HIKT-felmérés során két – háztartási és egyéni – szinten történik az adatfelvétel. A 

háztartási szintű mérés egy kérdése a háztartás minden tagjára, illetve további három a 

háztartás egészére vonatkozik. Az egyéni szintű mérés moduljai a felmérésben való 

részvételre kijelölt személyre irányulnak, aki a kérdőív ezen blokkjaiban csak magára 

vonatkozóan válaszol a kérdésekre. A válaszadásra kijelölt személy keresztnevét 

rögzítjük, a teljes név felvételére nem kerül sor. 

- A születési év és hónap, nap abban segít, hogy később a statisztikai adatokat korévek 

szerinti bontásban tudja a KSH előállítani. Az érintett korának pontos ismeretét az is 

indokolja, hogy a mintakiválasztás egyik módszertani alapja, hogy a kijelölt személy 

16–74 éves korú legyen.  

- A személy elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím, értesítési cím) azért szükséges, hogy 

a későbbi adatfelvételek, esetleges adategyeztetés során az összeíró és a KSH ismételten 
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fel tudja vele venni a kapcsolatot. Egy személy 4 évig szerepel a mintában, így négy 

alkalommal szolgáltathat adatot. A személyek elérhetőségi adatait a KSH a HIKT-

kérdőíven szereplő egyéb adatoktól elkülönítetten kezeli. 

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre: 

KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik munkaköri feladatuk alapján a 

HIKT-adatgyűjtés szervezésével, az adatok feldolgozásával vagy az abból történő 

tájékoztatással foglalkoznak. 

A HIKT-adatfelvétel végrehajtásában közös adatkezelőként közreműködnek a Statek 

Statisztikai Elemző Központ Kft. (a továbbiakban: Statek) alkalmazásában álló összeírók. A 

Statek a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a 

tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. A Statek a Stt-ben meghatározottak alapján vesz 

részt statisztikai adatfelvételek végrehajtásában és jogosult ennek keretében a statisztikai 

adatgyűjtések adatainak kezelésére. A Statek összeírói titoktartási kötelezettség mellett végzik 

tevékenységüket, amely munkát mind a Statek, mind a KSH szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés 

lezárásával az összegyűjtött adatok automatikusan a KSH-hoz kerülnek továbbításra, az 

összeíró nem fér hozzá, tárolni nem tudja. 

 

d) Az érintettek köre: 

A HIKT-adatgyűjtés érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő magánszemélyek és az ő 

háztartásukban élő személyek. A KSH 2021-ben 12.078 személyt kér fel, hogy válaszoljon 

kérdéseire. A magánszemélyeket úgy választottuk ki, hogy annak alapján a HIKT használati 

szokásokról országosan és azon belül régiónként is jellemző képet kaphassunk. A mintában 

szereplő adatszolgáltatók 25%-át évente lecseréljük, azaz a mintát rotáljuk. Ennek 

következtében egy személyt legfeljebb 4 egymást követő évben kérdezünk ki. 

 

e) A kezelt adatok köre:  

- A HIKT adatköreiben felvesszük a válaszadásra felkért magánszemély keresztnevét, 

születési évét, hónapját, napját, valamint háztartása tagjainak nemét, születési dátumát, 

valamint „igen/nem” válasszal jelölve a nappali tagozaton történő tanulói jogviszonyát. 

- A kérdőív a kiválasztott személy véletlen mintavételből eredő sorszámából képzett 

azonosító számon fut, ezáltal a kérdőíven megadott információkat anonim módon 

tároljuk. A HIKT-kérdőív adatköreiben szereplő adatokat a KSH közvetlen azonosításra 

alkalmatlanul, statisztikai célból kezelheti. 
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- Az adatszolgáltatásra kijelölt személy elérhetőségi adataiként (elkülönült tárolással) 

rögzítjük a telefonszámát (otthoni vagy munkahelyi, vagy mobiltelefon), e-mail címét, 

értesítési címét. 

 

f) Adattovábbítás 

A közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, ezek összesítése 

anonimizálva a Stt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR betartásával történik. A KSH az adatszolgáltatás 

során szerzett információkat egyedileg nem, csak összesítve hozza nyilvánosságra. Ugyancsak 

összesített, személyazonosításra alkalmatlan adatokat továbbítunk az Európai Unió Statisztikai 

Hivatala részére (Eurostat). A KSH az egyes háztartások, személyek adatait sem 

magánszemélyeknek, sem hatóságoknak nem szolgáltathatja ki. 

 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A kiválasztott magánszemély elérhetőségének adatait addig kezeli a KSH, amíg az érintett 

magánszemély a mintában szerepel, amelynek ideje a felvételtől számított négy év.  

 

h) Az érintettek jogai: 

Tájékoztatáshoz való jog 

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot, 

GDPR szerinti tájékoztatást. Bármely kérdés esetén az összeíró, vagy a KSH 

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml) további felvilágosítást ad. További 

általános tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is. 

Az érintett hozzáférési joga 

Másolatkérés csak az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról, az adatok 

feldolgozásáig, az anonimizálás megtételéig lehetséges. 

A helyesbítéshez való jog 

Helyesbítésre az összeíró megkeresésével, az összeírási időszak alatt van lehetőség.  

A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha az a 

statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását vagy más, statisztikai szakmai 

szempontokat sértene vagy az lehetetlen. 

A törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

A GDPR alapján a HIKT-adatgyűjtés elvégzése közérdekű okból végzett feladat (hivatalos 

statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, valamint az adatok kezelése 

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml
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személyazonosításra alkalmatlan módon történik, így az adatszolgáltató fenti jogokkal nem 

élhet a kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően. 

 

i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

- a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; 

+(36–1)–345–6419); vagy 

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

- valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11. 

www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti 

adatvédelmi hatóságnál. 
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