A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
27/2013. KSH utasítása
a Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi szabályzatáról
[egységes szerkezetben az azt módosító 6/2017. KSH utasítással]
A statisztikai adatkezelés során a statisztikai adatok védelmének biztosítása érdekében – az
európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel, valamint a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel (a
továbbiakban: Stattv.), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)
adatvédelmi politikájával összhangban – az alábbi utasítást (a továbbiakban: Szabályzat) adom
ki.
1. §
A Szabályzat kiadásának célja
A KSH adatvédelmi politikájának gyakorlati megvalósítása, az adatvédelmi tevékenység
egységes keretszabályokba foglalása.
2. §
A Szabályzat hatálya
(1)

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a KSH kormánytisztviselőire, kormányzati
ügykezelőire és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: dolgozók).

(2)

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a KSH szervezeti egységeinél történő valamennyi
statisztikai adatkezelésre, és a KSH megbízásából történő adatkezelésekre.
3. §
Értelmező rendelkezések

Jelen utasítás alkalmazásában:
1. Adatarchívum: olyan intézmény, mely a társadalmat, gazdaságot, környezetet leíró adatok
beszerzésére, előkészítésére, megőrzésére specializálódott, történeti adatok fő tárhelyeként
szolgál. Tevékenységét abból a célból végzi, hogy az adatállományokat adatkérők részére
hozzáférhetővé tegye.
2. Adatgazda szervezeti egység: a KSH azon szervezeti egysége, melyhez a KSH Szervezeti
és Működési Szabályzata szerint az érintett szakstatisztikai terület tartozik.
3. Adathozzáférési csatorna: az adathozzáférés módjai, melyeken keresztül az adatok a
felhasználókhoz jutnak. Különböző adathozzáférési csatornák esetén különböző feltételek
mellett lehet az adatokhoz jutni.
4. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében harmadik személynek minősül minden olyan természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

5. Adatvédelem: minden olyan jogi, módszertani, fizikai, informatikai és egyéb eljárás,
módszer, tevékenység, amelyet annak érdekében alkalmaznak, hogy a rendelkezésre álló
adatokat a jogosulatlan, céltól eltérő felhasználástól megóvják.
6. Anonimizált mikroadat: olyan mikroadat, amelyet annak érdekében módosítottak, hogy az
azonosításhoz használható legjobb eljárásokkal összhangban elfogadható mértékűre
csökkenjen az érintett statisztikai egységek felfedési kockázata.
7. Anonimizált táblázatos adat: olyan táblázatos adat, amelyet annak érdekében módosítottak,
hogy az azonosításhoz használható legjobb eljárásokkal összhangban elfogadható
mértékűre csökkenjen az érintett statisztikai egységek felfedési kockázata.
8. Archiválás: adatállományok biztonságos tárolása, amelynek célja a történeti nyomon
követhetőség, illetve visszakereshetőség biztosítása.
9. Azonosítás: az az esemény, amikor egy adott statisztikai egységet (pl. személyt, vállalatot)
egyértelműen felismernek vagy hozzájutnak a statisztikai egység egy vagy több közvetlen
azonosítójához.
10. Biztonságos környezet: olyan környezet, ahol az adatokhoz való hozzáférés szigorúan
ellenőrzött körülmények között, az adatgazda intézmény belső hálózatától, az ott tárolt
adatoktól és a külső hálózati kapcsolatoktól (internet) technikailag elkülönített
környezetben történik. A KSH gyakorlatában ide tartozónak tekintjük a kutatószobai
hozzáférést, a távoli hozzáférést és a távoli végrehajtást.
11. Egyedi adat: olyan adat vagy adatok olyan együttese, amellyel egyetlen statisztikai egység
rendelkezik a sokaságban és így lehetővé teszi a statisztikai egységek közvetlen vagy
közvetett azonosítását, ezáltal pedig egyedi információt közöl.
12. Elsődleges cellaelnyomás: táblázatos adatok védelmére alkalmazott eljárás, melynek
lényege, hogy valamilyen táblázatos adatok védelmére alkalmazandó módszer(ek)
eredményeként érzékenynek ítélt cella értéke nem közölhető, hanem egyezményes jellel
helyettesítendő.
13. Felfedés: a közzétett adatokból egy adott statisztikai egységre (pl. személy, vállalat vagy
ezek csoportjai) vonatkozó új információ nyilvánosságra kerülése.
14. Felfedési kockázat: annak a valószínűsége, hogy a közzétett adatok alapján legalább egy
statisztikai egység azonosítható, vagy rá vonatkozóan eddig nem ismert információ kerül
nyilvánosságra.
15. Fizikai adatvédelem: olyan adatvédelmi megoldások összessége, amelyek célja az adatok
külső, fizikai behatásoktól, veszélyektől való megóvása, valamint az eszközök és adatok
közelébe jutásának megnehezítése.
16. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül annak kezelési módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre,
annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.
17. Közvetlen azonosítás: a statisztikai egység azonosítása közvetlen azonosító alapján.

18. Közvetlen azonosító: a statisztikai egységhez rendelt egyedi azonosítási adat vagy kód
(függetlenül annak nyilvános hozzáférhetőségétől), valamint a statisztikai egység neve, a
statisztikai egységhez tartozó pontos címadat (pl. lakcím, székhelycím, telephelycím, stb.),
valamint a statisztikai egység elérhetőségi adatai (pl. e-mail cím, telefonszám, stb.). Nem
minősül közvetlen azonosítónak a KSH által képzett technikai azonosító.
19. Közvetett azonosítás: a statisztikai egység azonosítása bármilyen, a közvetlen azonosítástól
eltérő módon.
20. Közvetett azonosító: mikroadatállomány olyan változója, mely kulcs részeként segíthet a
statisztikai egységek azonosításában.
21. Kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzése: kutatók által
biztonságos környezetben létrehozott eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzése
annak érdekében, hogy adatvédelmi szempontból aggályos eredmény ne juthasson ki a
KSH-ból.
22. Másodlagos cellaelnyomás: táblázatos adatok védelmére alkalmazott eljárás, amelynek
során az elsődleges cellaelnyomás során elnyomott cellákon felül további cellákat
nyomunk el a táblázatos adat védettségének biztosítása érdekében.
23. Mikroadat: olyan, rekordok sorozatából álló állomány, amely megfigyelési egységek
adatait tartalmazza. Az aggregált adatok előállításának elsődleges forrása.
24. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
25. Összekapcsolási célú adatkérés: olyan adatkérés, amelynek kiemelt célja a kért
adatállomány más adatállományokkal történő összekapcsolása. Az összekapcsolási célú
adatkérés jellemzően mikroadatokra irányul, ekkor az összekapcsolás közös kulcs
alkalmazásával történik.
26. Passzív adatvédelem: olyan adatvédelmi gyakorlat, amelynek értelmében az érintett
statisztikai egység közvetett azonosításra alkalmas adatai csak akkor védendők, ha azokat
az adatszolgáltató írásban kéri. Az adatszolgáltatónak az adatkérőhöz intézett írásbeli
kérelme esetén az érintett statisztikai egység közvetett azonosításra alkalmas adatait
felfedés elleni védelmi módszerekkel kell védeni. Kérelem hiányában a statisztikai egység
közvetett azonosításra alkalmas adatai nem védendők. A statisztikai egység közvetlen
azonosítói az adatszolgáltató írásbeli kérelmének hiányában sem hozhatók nyilvánosságra.
27. Statisztikai adat: minden olyan adat, amelyet hivatalos statisztika fejlesztéséhez,
előállításához, közzétételéhez felhasználnak, függetlenül attól, hogy azok statisztikai
adatgyűjtésből vagy adatátvételből, elsődleges vagy másodlagos adatforrásból származnak.
28. Statisztikai adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a statisztikai célból kezelt
adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például az adatok
gyűjtése, átvétele, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása.
29. Statisztikai egység: a sokaság meghatározott tulajdonságokkal, jellemzőkkel, ismérvekkel
rendelkező egyede.
30. Statisztikai felfedés elleni védelem: a statisztikai célra összeállított adatállományok
módosítását célzó olyan módszerek összessége, amelyek a lehető legnagyobb mértékben
csökkentik a felfedési kockázatot. Az adatállományok statisztikai felfedés elleni

védelmének legfontosabb célja annak megakadályozása, hogy egyedi adatok jelenjenek
meg bennük.
31. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.
32. Táblázatos adat: olyan táblázatos formába rendezett adatállomány, amely aggregált
adatokat tartalmaz.
4. §
Az adatvédelem szervezeti felépítése
(1)

A jogi, módszertani, informatikai és tájékoztatási területek szakértőit magába foglaló
Adatvédelmi Bizottság a KSH elnökének döntés-előkészítő, tanácsadó testületeként
felügyeli, szervezi, összehangolja és figyelemmel kíséri az adatvédelmi szabályok
érvényesülését a KSH tevékenysége során, így a közérdekű adatok nyilvánosságának
biztosítását és az egyedi adatok védelmét. Tagjait a KSH jogi, módszertani, informatikai
és tájékoztatási feladatokat ellátó szervezeti egységeinek szakértői közül a KSH elnöke
bízza meg. Az Adatvédelmi Bizottság elnöki tisztségét a KSH adatvédelmi felelőse látja
el. Az Adatvédelmi Bizottság:
a) Ajánlásokat, állásfoglalásokat ad ki az adatvédelmet érintő módszertani, jogi,
informatikai és tájékoztatási kérdésekben;
b) Részt vesz az adatvédelmet érintő belső szabályzatok kidolgozásában, a KSH-t érintő
jogszabálytervezetek
véleményezésében, indokolt
esetben módosításokat
kezdeményez jogszabályok, illetve a KSH belső szabályzatai tekintetében;
c) Közreműködik az adatkiadási nyilvántartás vezetésében;
d) Állást foglal a mikroadatok kiadására vonatkozó adatvédelmi kérdésekben;
e) Adatvédelmet érintő kérdésekben a KSH bármely dolgozójától tájékoztatást kérhet;
f) Állásfoglalásait, ülés emlékeztetőit a KSH belső intranetes oldalán közzéteszi.

(2)

A KSH elnöke bízza meg a KSH adatvédelmi felelősét. Az adatvédelmi felelős feladatát
közvetlenül a KSH elnökének irányítása alatt látja el. Az adatvédelmi felelős feladatai:
a) Az egyedi adatok védelmével, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával
kapcsolatos javaslatok megfogalmazása, állásfoglalások előkészítése, belső
joganyagok, jogszabályok tervezetének véleményezése;
b) Az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatásának megszervezése, a KSH
adatvédelmi kommunikációjának segítése;
c) Kapcsolattartás a szervezeti egységek adatvédelemmel foglalkozó munkatársaival;
d) Éves jelentés készítése a KSH elnöke számára az Adatvédelmi Bizottság munkájáról
és az adatvédelem KSH-n belüli helyzetéről;
e) Kapcsolattartás más szervezetek, intézmények adatvédelmi felelőseivel, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

(3)

A szervezeti egységek vezetői minden szervezeti egységnél kijelölnek egy fő adatvédelmi
összekötőt. Az adatvédelmi összekötő:

a) Részt vesz az Adatvédelmi Bizottság által tervezett tájékoztatókon, oktatásokon,
szükség esetén – az Adatvédelmi Bizottság elnökének meghívására – az Adatvédelmi
Bizottság ülésein;
b) Szervezeti egységén belül szakmai, módszertani segítséget nyújt az adatvédelmi
szabályok, módszerek alkalmazásához, szükség esetén ellátja az adatállományok
felfedés elleni védelmét;
c) Áttekinti az adatvédelem helyzetét szervezeti egységénél, figyelemmel kíséri az adott
szervezeti egységnél az adatkiadásokat;
d) Az Adatvédelmi Bizottság bármely érintett szervezeti egység adatkiadásra vonatkozó
kérdése esetén kapcsolattartóként segíti a munkát;
e) Ellenőrzi az adatkiadási nyilvántartás megfelelő kitöltését és közreműködik annak
vezetésében a szervezeti egységnél.
(4)

A KSH valamennyi dolgozója felelős az adatvédelmi, adatkezelési szabályok
megtartásáért. Ennek keretében:
a) Kezeli és megőrzi a feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett és tudomására
jutott statisztikai adatokat;
b) A KSH belső szabályzataiban foglaltak megtartásával ügyel az általa kezelt, hozzáfért
adatbázisok, nyilvántartások biztonságára;
c) A fentieken túlmenően is betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban, belső
szabályzatokban foglalt előírásokat;
d) Állásfoglalást kérhet az Adatvédelmi Bizottságtól az adatkezelést érintő adatvédelmi
kérdésekről;
e) Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeire, adatvédelmi szabályok
megtartására vonatkozóan minden dolgozó a KSH-val fennálló jogviszonya
keletkezésével egyidejűleg aláírja a jelen Szabályzat 1. mellékletében foglalt
adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat személyi iratnak minősül.

(5)

A KSH vezetői felelősek szervezeti egységüknél az adatvédelmi szabályok betartásáért.
Ennek keretében a szervezeti egység vezetője gondoskodik az adatvédelmi szabályok,
rendelkezések betartásáról, a szervezeti egység dolgozóinak adatvédelmi képzésen való
részvételéről.
5. §
A KSH-val szerződéses, vagy egyéb jogviszonyba kerülő személyekre vonatkozó
szabályok

A szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a KSH-val jogviszonyba kerülő
személyek a jogviszony keletkezésével egyidejűleg titoktartási, illetve adatvédelmi
nyilatkozatot írjanak alá. A titoktartási, illetve adatvédelmi nyilatkozat kitöltésére, és az
adatvédelmi szabályok megtartására vonatkozó rendelkezésekre a KSH-val kötött szerződésnek
utalnia kell. Az adatvédelmi nyilatkozat mintáját a jelen Szabályzat 2. melléklete tartalmazza.
6. §
Adatvédelem a statisztikai adatkezelés során

(1)

A statisztikai adatkezelés teljes folyamatában be kell tartani az adatvédelmi szabályokat.
Ennek keretében:
a) A statisztikai célra gyűjtött, illetve átvett adatok KSH-ba bármilyen formában és
csatornán keresztül történő beérkezésétől a felhasználó számára történő
adattovábbításig az adatkezelés teljes folyamatában biztosítani kell a fizikai
adatvédelmet. Ennek során az adatokat védeni kell a megrongálódástól, a
megsemmisítéstől, valamint az illetéktelen hozzáféréstől. Gondoskodni kell a
biztonságos tárolásról, a biztonsági másolatok elkészítéséről, valamint az adatokhoz
való hozzáférés körében a megfelelő jogosultsági rendszer kialakításáról;
b) A statisztikai adatkezelés során a fizikai adatvédelem mellett gondoskodni kell a
megfelelő jogi és statisztikai felfedés elleni védelem alkalmazásáról is;
c) A statisztikai adatkezelés során a személyes adatokat tartalmazó adatállományok
esetében a statisztikai egység adatgyűjtéshez használt közvetlen azonosító adatait
különválasztva kell tárolni a statisztikai egységre vonatkozó egyéb adatoktól. Az
adatgyűjtéshez használt közvetlen azonosító helyett az egyes statisztikai egységeket
technikai közvetlen azonosítóval kell ellátni, amelynek segítségével a kapcsolat a
gyűjtött adatok és a statisztikai egység adatgyűjtéshez használt közvetlen azonosító
adatai között helyreállítható. Az adatállomány és a statisztikai egység adatgyűjtéshez
használt közvetlen azonosító adatai közötti kapcsolatot csak célhoz kötötten, az adott
cél eléréséig, ideiglenesen lehet helyreállítani. Ilyen cél lehet új adatfelvétel, illetve
adatátvétel tervezése, lebonyolítása; további feldolgozás, validálás, illetve az
adatkérések adatigényeinek kielégítése. Amennyiben a célhoz kötöttség nem áll fenn,
az azonosító adatokat az adatok teljességellenőrzését követően meg kell semmisíteni.

(2)

A KSH által végzett adatgyűjtések, adatátvételek során – annak módjától függetlenül –
az alábbi adatvédelmi szabályok érvényesülnek:
a) Az adatgyűjtéseket megelőzően a válaszadókat kötelezően tájékoztatni kell arról, hogy
a gyűjtött adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, melynek során a KSH
biztosítja az egyedi adatok védelmét;
b) A kitöltött kérdőívek adattartalma – az adatszolgáltatón kívül – csak a KSH vagy az
adatgyűjtést a KSH számára elvégző, KSH-val szerződéses kapcsolatban álló külső
személy számára válhat hozzáférhetővé;
c) Az összegyűjtött kérdőívek és egyéb adathordozók szállításánál, tárolásánál,
továbbításánál, illetve az adatátvételeknél teljeskörűen biztosítani kell az illetéktelen
hozzáférés megakadályozására alkalmas technikai feltételek meglétét és folyamatos
biztosítását;
d) Az adatgyűjtést a KSH számára jogszabály, együttműködési megállapodás szerint
elvégző, valamint a KSH-val szerződéses kapcsolatban álló külső személy, illetve a
KSH-ban az adatgazda és/vagy az adatgyűjtést végző szervezeti egység gondoskodik
az egyedi adatokat tartalmazó kérdőívek biztonságos helyen történő tárolásáról és az
adatok rögzítése és teljességének ellenőrzése után – vagy a 6. § (4) bekezdésben leírtak
szerint – azok megsemmisítéséről. A tárolásért, megsemmisítésért felelős szervezeti
egységet előzetesen, az adatgyűjtésre vonatkozó végrehajtási utasításban kell
megjelölni;
e) Az egyes adatgyűjtésekhez, adatátvételekhez használt cím- és névjegyzékek
adatkezelése során az adatgyűjtésre, adatátvételre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(3)

A statisztikai adatok feldolgozása során az alábbi adatvédelmi szabályok érvényesülnek:
a) A feldolgozás során a kész mikroadatokhoz és aggregált, alap és számított mutatókat
tartalmazó, különböző elemzéseket támogató adatbázisokhoz, leválogatásokhoz,
illetve a felhasználók által lekérdezhető adatállományokhoz csak az arra kijelölt
dolgozók – a munkaköri leírásukban meghatározott adatkörben –, az adatfeldolgozást
a KSH számára elvégző, KSH-val szerződéses kapcsolatban álló külső személyek
férhetnek hozzá. Külső adatfeldolgozó alkalmazása esetén a vele kötött szerződésnek
ki kell terjednie a feldolgozás tárgyát képező adatbázisok informatikai biztonságának
és fizikai adatvédelmének biztosítására is.
b) Az adatokat tartalmazó adatbázistáblákhoz való hozzáférést teljes körűen monitorozni
és rögzíteni szükséges;
c) Az adatbázistáblákhoz kötődő szerepköröket és a szerepkörökhöz rendelt jogosult
személyeket az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében naprakészen kell
tartani;
d) Az adatbázisok elérésének és az elérések monitorozásának és dokumentálásának
részletes szabályait külön belső szabályzat határozza meg.

(4)

Archiválás során az alábbi adatvédelmi szabályok érvényesülnek:
a) A személyes adatokra is kiterjedő adatgyűjtésekhez, adatátvételekhez felhasznált
dokumentumokat (kérdőívek, cím- és névjegyzékek, statisztikai egységek
adatgyűjtéshez használt közvetlen azonosító adatai, stb.) a 6. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott kivétellel a tárgyidőszakot követő egy éven belül meg kell
semmisíteni;
b) Az adatgyűjtések, adatátvételek keretében gyűjtött adatok archiválásával együtt a
kiegészítő dokumentumok (metaadatok, kérdőívek, címlisták, statisztikai egységek
adatgyűjtéshez használt közvetlen azonosító adatai, stb.) archiválásáról is
gondoskodni kell;

(5)

A kérdőívek, kiegészítő dokumentumok megőrzésének, selejtezésének, archiválásának
szabályait külön belső szabályzat határozza meg.
7. §
Adathozzáférés, tájékoztatás

(1)

A KSH kezelésében lévő statisztikai adatra vonatkozó adatkérés adatvédelmi indokból
csak abban az esetben tagadható meg, ha az igényelt adat nyilvánosságát törvény
korlátozza, azaz az adatkiadás sértené az egyedi adatok védelmét. A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének, az adathozzáférésnek a rendjét, valamint
az adathozzáférési csatornák részletes szabályait külön szabályzat határozza meg.

(2)

A KSH adatai több adathozzáférési csatornán juthatnak el a felhasználókhoz. Az adatok
felhasználókhoz való eljuttatására a KSH az alábbi adathozzáférési csatornákat
működteti:
a) Táblázatos adatok nyilvánosságra hozatala: a nyilvánosságra kerülő adatok védelmét
teljes egészében felfedés elleni védelemmel kell ellátni, mivel nincs lehetőség az
alapvető adatvédelmi szabályozásokat meghaladó jogi védelemre. Ilyen hozzáférési
módnak minősül a kiadványokban megjelenő adatközlés, a stADAT rendszerben,
valamint a Tájékoztatási Adatbázisban történő adatközlés, valamint a táblázatos
adatok kiadása.

b) Anonimizált mikroadat-kiadás: anonimizált mikroadat-kiadás során mikroadatállomány kerül átadásra az adatkérő részére. Ennek során a felfedés elleni védelem
mellett jogi védelem alkalmazása is szükséges, melyek együtt adják az adatok
megfelelő mértékű védelmét. Anonimizált mikroadat-kiadás esetén minden esetben
szerződésben kell rögzíteni az adatkérő és az adatszolgáltató szervezet jogait és
kötelezettségeit.
c) Távoli hozzáférés: adathozzáférés biztonságos környezetben, melynek során
azonosított hozzáférési pontokról, biztonságos hálózaton keresztül történik hozzáférés
a KSH biztonságos környezetében tárolt adataihoz.
d) Távoli végrehajtás: olyan adathozzáférési csatorna, melynek keretében az
adathozzáférést kérő a KSH-hoz programkódot és/vagy specifikációt juttat el, mely
alapján a kért lekérdezést a KSH dolgozója a KSH belső, védett hálózatán futtatja le,
jellemzően mikroadatokhoz kapcsolódva.
e) Kutatószobai hozzáférés: adathozzáférés biztonságos környezetben, melynek során a
KSH egyik biztonságos helyiségében kialakított szobában történik hozzáférés
közvetlen azonosításra alkalmatlan mikroadat állományokhoz.
f) Nyilvános mikroadatfájlok elérése: interneten, bárki számára térítésmentesen és
akadálytalanul hozzáférhető olyan mikroadatállomány, melyben a statisztikai
egységek azonosítási- és felfedési kockázata minimális.
(3)

A KSH az egyedi adatokat az alábbi kivételekkel nem hozza nyilvánosságra. Az egyedi
adatokhoz való hozzáférés történhet:
a) Adatszolgáltató hozzájárulása alapján: amennyiben a továbbításhoz, nyilvánosságra
hozatalhoz az adatszolgáltató, illetve az érintett statisztikai egység előzetesen,
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás csak meghatározott célra, és
időtartamra adható.
b) Adatszolgáltató írásos kérelmére, saját adatára vonatkozóan: abban az esetben, ha az
adatszolgáltató kérelemmel fordul a KSH-hoz saját, adatgyűjtés során a szolgáltatott
adatai visszaszolgáltatására. Az adatszolgáltatás során a kért információ csak a
kérdőíven rögzítésre került információval teljes mértékben azonos tartalommal
szolgáltatható vissza.
c) Passzív adatvédelem alapján: amennyiben uniós jogi aktus a passzív adatvédelemre
vonatkozóan egyedi feltételeket és körülményeket határoz meg, az adatszolgáltatóra
vonatkozó, hivatalos statisztikai célra kezelt, közvetett azonosítást lehetővé tevő adat
közlése megengedett.
d) Az Európai Statisztikai Rendszer, illetve a Központi Bankok Európai Rendszerének
tagja részére, amennyiben az egyedi adat továbbítására az európai statisztikákról szóló
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve más Európai Uniós
jogszabály alapján az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele
érdekében szükséges.
e) A Stattv. szerinti regiszteradatok esetében: a Stattv. által nyilvánosnak minősített
adatokat tartalmazó regiszterekből közvetlen azonosításra alkalmas mikroadat-kiadás
a Stattv-ben meghatározott adatkörben, a KSH-ban kialakított egységes kategóriák
szerinti bontásban lehetséges. Amennyiben a Stattv. által nyilvánosnak minősített
regiszter adatok mellett az adathozzáférés során a Stattv. által nyilvánosnak nem
minősített adatokhoz is hozzáférést igényelnek, úgy az érintett adatállományhoz való

hozzáférés minden esetben a statisztikai felfedés elleni védelmi szabályok teljes körű
alkalmazásával nyújtható.
f) A KSH szervezeti egységei között, statisztikai célból: a KSH szervezeti egységei
között, statisztikai célból sor kerülhet egyedi adatok átadására. A KSH szervezeti
egységei közötti, statisztikai célú adatátadások során statisztikai felfedés elleni
védelmi akciókat nem indokolt ellátni.
g) Amennyiben az adat az adatszolgáltató kezelésében az Infotv. alapján közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatnak minősül.
h) Az alábbi tevékenységekre vonatkozó adatkörökbe tartozó, személyes adatnak nem
minősülő, természetes mértékegységben kifejezhető, kizárólag közvetetten
azonosítható, rendszeres tájékoztatási tevékenység keretében közzétételre szánt adat:










Az alábbi adatkörökbe tartozó, személyes adatnak nem minősülő, értékben
kifejezhető, kizárólag közvetetten azonosítható, rendszeres tájékoztatási tevékenység
keretében közzétételre szánt adat:

i)




(4)

vasúti és légi szállítás,
belvízi szállítás, szárazföldi személyszállítás,
gáz- és egyéb szénhidrogének szállítása,
repülőtér, belvízi vagy más kikötői létesítmények üzemeltetése, szállítási
szolgáltatások végzése ezekben a létesítményeken,
postai szolgáltatás egyetemes vagy egyetemes szolgáltatást helyettesítő tevékenység
keretén belül, valamint az egyetemes postai szolgáltató által lebonyolított egyéb
szolgáltatások,
távközlési szolgáltatások,
hulladékgazdálkodási szolgáltatás,
víziközmű-szolgáltatás,
gáz, hőenergia, villamos energia szolgáltatás.

vasúti, belvízi és szárazföldi személyszállítás menetdíj-bevételi adatok,
légi szállítás menet- és fuvardíj-bevételi adatok,
távközlési szolgáltatások tevékenységi díjbevétele.

Táblázatos- és mikroadatokhoz való hozzáférés történhet:
a) Tudományos célból hazai és nemzetközi kutatók számára a hozzáférés a 9. §-ban leírt
feltételek teljesülése esetén bármely, a 7.§. (2) bekezdés által felsorolt adathozzáférési
csatornán keresztül, a KSH kezelésében lévő bármely végleges adat vonatkozásában.
b) Közigazgatási szervek részére igazolt kutatási cél hiányában a táblázatos vagy
anonimizált mikroadatok átadása minden esetben a statisztikai felfedés elleni védelmi
szabályok teljes körű alkalmazásával lehetséges.
c) Adatarchívumok számára a táblázatos vagy anonimizált mikroadatok átadása a
statisztikai felfedés elleni védelmi szabályok teljes körű alkalmazása mellett,
megfelelő jogi garanciák kikötésével lehetséges.
d) Európai Statisztikai Rendszeren kívüli, más nemzetközi szervezet részére anonimizált
táblázatos- és mikroadatok átadására csak teljes statisztikai felfedés elleni védelem
mellett, megfelelő jogi garanciák kikötésével kerülhet sor.

e) Egyéb, az a-d) pontokban nem megjelölt adatkérő esetében – a (3) e) pontban
megfogalmazott kivétellel – csak táblázatos adat adható át, a felfedés elleni védelem
teljes körű alkalmazása mellett.
(5)

Biztonságos környezetben történő adathozzáférés esetén a kutatáshoz használt
mikroadatok nem, kizárólag a kutatási eredmények bocsáthatók az adatkérő
rendelkezésére. A kutatási eredmények nem lehetnek mikroadatok.

(6)

A hozzáférési kérelmek elbírálásakor az egyes adathozzáférési csatornák, valamint az
adatkérés egyéb körülményeinek függvényében születik döntés a hozzáférési forma
kiválasztásáról.
8. §
Az adatkiadás nyilvántartása

Az adatkiadásokról – azok tartalmának és folyamatának nyomon követhetősége érdekében – a
KSH egységes adatkiadási nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adattartalmát és vezetésének
szabályait külön belső joganyag határozza meg.
9. §
Táblázatos adatok és mikroadatok statisztikai felfedés elleni védelme
(1)

A táblázatos adatokat, illetve mikroadatokat a nyilvánosságra hozatalt megelőzően a
statisztikai felfedés elleni védelem szempontjából teljes körűen meg kell vizsgálni. A
statisztikai felfedés elleni védelemmel kapcsolatban az alábbi szabályokat kell
alkalmazni:
a) Az egyes adatállományok statisztikai felfedés elleni védelmi feladatainak ellátása –
belső szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – az adatgazda főosztályok feladata és
felelőssége.
b) A statisztikai felfedés elleni védelmi akciókat az adatkiadási nyilvántartásban teljes
körűen dokumentálni szükséges a statisztikai felfedés elleni védelmi gyakorlat
átláthatósága és konzisztenciája érdekében.

(2)

Táblázatos adatok nyilvánosságra hozatala során elsődleges cellaelnyomás alkalmazása
esetén minden táblázatra meg kell vizsgálni a másodlagos cellaelnyomás szükségességét
és szükség esetén a másodlagos cellaelnyomást el kell végezni.

(3)

Biztonságos környezetben történő adathozzáférés esetén az elkészült kutatási
eredményeket utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzésnek kell alávetni. Kutatási
eredmények utólagos adatvédelmi szempontú ellenőrzés nélkül nem adhatók ki.

(4)

A biztonságos környezetben előállt kutatási eredmények utólagos adatvédelmi szempontú
ellenőrzése – az adatgazda szervezeti egység szakmai közreműködése mellett – az
módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység feladata és felelőssége.

(5)

Összekapcsolási célú adatkérés esetén adatátadás csak abban az esetben lehetséges, ha az
összekapcsolt adatállomány statisztikai felfedés elleni védelme biztosított. Ennek
hiányában az adatátadást az adatvédelmi szempontok nem kellő biztosítottsága okán meg
kell tagadni.

(6)

A felfedés elleni védelmi akciók keretében a kiadandó adatokat az ugyanazon statisztikai
egységekre vonatkozó, korábbi adatkiadásokkal össze kell vetni a felfedési kockázat
kezelése, illetve a felfedés elleni védelmi módszertani megoldások összehangoltsága
érdekében.

(7)

A táblázatos adatokhoz és a mikroadatokhoz való hozzáférés részletes szabályait külön
belső szabályzat határozza meg.
10. §
Informatikai adatbiztonság és fizikai adatvédelem

(1)

A KSH-ban külön Informatikai Biztonsági Szabályzat szabályozza:
a) A KSH területén, a KSH tulajdonában lévő, illetve az általa üzemeltetett informatikai
rendszerek által kezelt adatok bizalmasságát, hitelességét, sértetlenségét, folyamatos
rendelkezésre állását és rendszerek funkcióit fenyegető veszélyekkel szemben
foganatosítandó védelmi tevékenységeket;
b) A KSH által üzemeltetett informatikai rendszereknél a fejlesztők, az üzemeltetők és a
felhasználók által megvalósítandó informatikai tevékenységeket és értelmezéseket;
c) A KSH tulajdonában lévő, illetve az általa üzemeltetett informatikai rendszerekre,
azok és környezetük minden elemének teljes életciklusára (az előkészítés, a
megvalósítási projekt, az üzemeltetés és a rendszerből történő kivonás fázisaira)
minden alkalmazási szinten vonatkozó biztonsági előírásokat.

(2)

A fizikai adatvédelem megteremtése érdekében a KSH-ban külön szabályzatok
rendelkeznek:
a) a tűzvédelem,
b) a munkavédelem,
c) a hivatal épületeibe történő biztonságos ki- és belépés,
szabályairól.
11. §
Záró rendelkezések

(1)

Jelen utasítás 2017. február 10. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 27/2013.
KSH utasítás módosításáról szóló 20/2015. KSH utasítás.
Dr. Vukovich Gabriella s.k.,
a KSH elnöke

1. melléklet a 27/2013. KSH utasításhoz
TITOKTARTÁSI KÖTELEZVÉNY
……………………………………. (anyja neve: ……………………………………., címe:
…………………………………….), a Központi Statisztikai Hivatal ……………………….
főosztályának kormánytisztviselője kijelentem:
Munkaköri leírásomban rögzített feladatok elvégzése során magamra nézve kötelezően
megtartom az adatvédelemmel, adat- és információ biztonsággal kapcsolatos jogszabályokat és
KSH belső joganyagokat.
Tudomásul veszem, hogy azok megszegése esetén munkajogi, szabálysértési, polgári jogi és
büntető jogi felelősséggel tartozom. Tanúsítom, hogy megismertem az európai statisztikákról
szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, és az adatvédelemmel, adat- és információ biztonsággal kapcsolatos
KSH belső joganyagok vonatkozó rendelkezéseit.
Tudomásul veszem, hogy a tudomásomra, birtokomba jutott adatokat munkaköri feladataim
ellátásán kívül tilos bármiféle egyéb módon feldolgozni, terjeszteni, vagy másként mások
rendelkezésére bocsátani vagy felhasználni. Ezek a kötelezettségek a Központi Statisztikai
Hivatallal fennálló kormánytisztviselői jogviszonyom megszűnését követően is hatályban
maradnak.
Budapest, …………………………….
………………………………….
aláírás
aláírás…………………………….

aláírás:…………………………….

lakcím:…………………………….

lakcím…………………………….

Tanú (név)

Tanú (név)

2. melléklet a 27/2013. KSH utasításhoz
TITOKTARTÁSI KÖTELEZVÉNY
………………………………….. (képviselő neve) a …………………………….. (cég neve)
(székhelye: ………………………………….., cégjegyzékszáma: …………………………..)
nevében
a Központi Statisztikai Hivatallal ……………………………………….. tárgyában megkötött
szerződésben rögzített feladatok elvégzése során magamra nézve kötelezően elfogadom az
adatvédelemmel, adat- és információ biztonsággal kapcsolatos KSH belső joganyagokat.
Tudomásul veszem, hogy azok megszegése esetén szabálysértési, polgári jogi és büntető jogi
felelősséggel tartozom. Tanúsítom, hogy megismertem az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény, és az adatvédelemmel, adat és információ biztonsággal kapcsolatos KSH
belső joganyagok vonatkozó rendelkezéseit.
Tudomásul veszem, hogy a tudomásomra, birtokomba jutott adatokat a hivatkozott
szerződésben megjelölt feladatok ellátásán kívül tilos bármiféle egyéb módon feldolgozni,
terjeszteni, vagy másként mások rendelkezésére bocsátani vagy felhasználni. Ezek a
kötelezettségek a szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.
Budapest, …………………………….
………………………………….
aláírás
aláírás…………………………….

aláírás:…………………………….

lakcím:…………………………….

lakcím…………………………….

Tanú (név)

Tanú (név)

