
 
 
 

  

Központi Statisztikai Hivatal 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788 
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 

 
 

 
 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
EGYEDI KÉRÉSRE ÖSSZEÁLLÍTANDÓ TÁBLÁZATOS ADATOKHOZ 

 
Az alábbi feltételek érvényesek minden, a Központi Statisztikai Hivatal által egyedi kérésre összeállított 
táblázatos adatra. 
 
Az egyedi kérésre összeállított táblázatos adatot felhasználó az adatállomány felhasználásával egyidejűleg 
elfogadja és tudomásul veszi a jelen dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket és azokat magára 
nézve kötelezőnek fogadja el. Tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek megszegéséből eredő valamennyi 
kárért polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 
Fogalmak: 
 
Egyedi kérésre összeállított táblázatos adat: olyan táblázatos adat, melynek összeállítására, az adatkérő 
által megadott tábladefiníció alapján, az adatkérő a KSH-t kéri fel. 
 
Felhasználás: az egyedi kérésre összeállított táblázatos adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen azok rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése. 
 
Felhasználó: bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az egyedi kérésre összeállított táblázatos adatot felhasználja. 
 

1. A KSH által egyedi kérésre összeállított táblázatos adatok és az azokhoz kapcsolódó 
metainformációk (a továbbiakban együtt: Állomány) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény (Szjt.) szerint szerzői műnek minősülnek, a szerzői jog tulajdonosa a Központi Statisztikai 
Hivatal. 
 

2. A Központi Statisztikai Hivatal az Állomány rendelkezésre bocsátásával földrajzi és időbeli 
korlátozás nélküli, nem kizárólagos, nem átadható felhasználási jogot biztosít a Felhasználó 
részére az Állomány vonatkozásában. 
 

3. A felhasználási jog keretében Felhasználó jogosult az Állomány: 
 

a) többszörözésére, gyűjteményes műben történő felhasználására a Központi Statisztikai 
Hivatal, mint szerző feltüntetésével; 

b) módosítására, átdolgozására, melynek során a módosított állományt egyértelműen és az 
átdolgozás befejezésével egyidejűleg meg kell különböztetni az eredeti Állománytól; 

c) nyilvánosságra hozatalára és továbbítására a 4. pontban foglalt kivétellel. 
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4. Felhasználó nem jogosult az Állomány továbbértékesítésére, haszonszerzési célú felhasználására. 
Ez a korlátozás nem érinti az Állomány felhasználásával előállított, de az Szjt. szerint önálló 
szerzői műnek minősülő mű ilyen célú felhasználását. 
 

5. A 3. a) pontban foglaltak alapján a Központi Statisztikai Hivatalt, mint szerzőt az alábbiak szerint 
kell feltüntetni: 
 
„Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) ………. (Állomány megnevezése) egyedi 
kérésre összeállított táblázatos adatállomány.” 
 

6. A 3. b) pontban foglaltak alapján a Központi Statisztikai Hivatalt, mint forrást az alábbiak szerint 
kell feltüntetni: 
 
„A jelen dokumentum a Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) ………. (Állomány 
megnevezése) egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány felhasználásával készült. A 
dokumentumban foglalt számítások és az azokból levont következtetések kizárólag a 
………………………………………………………………………….... (szerző neve), mint szerző 
szellemi termékei.”  
 

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállományok csak 
erősen korlátozott célokra használhatók fel. Az egyedi kérésre összeállított táblázatos 
adatállományok meghatározott céltól való eltérő felhasználása esetén a KSH semmilyen (sem 
kifejezett, sem hallgatólagos) felelősséget nem vállal a levont következtetésekért és abból eredő 
bármilyen következményért. 
 

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos és jogellenes az Állomány részét képező egyes statisztikai 
egységek beazonosítására tett bármilyen kísérlet.  
 

9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy  
 

a) az Állományt a Központi Statisztikai Hivatal „as is” (ahogyan van) formában bocsátja 
rendelkezésre és a jogszabályok adta legszélesebb körben kizár mindenféle felelősséget az 
adott célra történő alkalmasságra vonatkozóan.  

b) semmilyen (sem kifejezett, sem hallgatólagos) felelősséget nem vállal az Állomány alapján 
végzett számítások, levont következtetések, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára, 
ezek kizárólag a Felhasználó egyéni kockázatára és mérlegelése alapján kerülnek 
előállításra. 
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c) a Központi Statisztikai Hivatal nem felel a letöltött Állomány által a felhasználó 
számítógéprendszerében, továbbá egyéb elektronikus, vagy informatikai eszközében 
bekövetkezett esetleges bármilyen következményért, így különösen zavarért, 
meghibásodásért, adatvesztésért.  

d) mindezek alapján a Központi Statisztikai Hivatal kizár minden felelősséget az Állomány 
felhasználásából, így különösen az annak alapján végzett számítások, levont következtetések 
hibáiból vagy hiányosságaiból eredő közvetlen vagy közvetett, járulékos, vagyoni és nem 
vagyoni kárért, beleértve, de nem korlátozva az elmaradt haszonra, a jó hírnévre vonatkozó 
kárt. 

 
10. A jelen feltételek az Állomány rendelkezésre bocsátásának megkezdésével lépnek hatályba és 

annak felhasználása alatt hatályosak, kivéve az 5-8. pontokat, amelyek azt követően is hatályban 
maradnak. 
 

11. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok – különös tekintettel a 
Polgári Törvénykönyvre és az Szjt., valamint a Büntető törvénykönyv rendelkezéseire – az 
irányadók. 

 


