A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
27/2013. KSH utasítása
a Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi szabályzatáról
[egységes szerkezetben az azt módosító 10/2018. 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 Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelettel (a továbbiakban: GDPR), 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
jelen utasítás 3. melléklet 1. pontjában nevesített statisztikai adatkezelésre mint KSH
alaptevékenységére, és a 3. melléklet 2. pontjában a tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
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 fél számára történő hozzáférhetővé tétele.
Harmadik félnek 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.

1

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.
5/A. Adatvédelmi incidens: olyan esemény, amely továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
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
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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.
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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: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
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 tisztviselője
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 tisztviselőjét. Az adatvédelmi tisztviselő
feladatát közvetlenül a KSH elnökének irányítása alatt látja el. Az adatvédelmi tisztviselő
feladatai:
a) Az egyedi adatok védelmével, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával
kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, szakmai tanácsadás a GDPR, és egyéb uniós
valamint tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel
kapcsolatban;
b) A GDPR, és egyéb uniós valamint tagállami adatvédelmi rendelkezések, továbbá a
belső szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, adatvédelmi incidensek kezelése. Az
adatvédelmi tudatosság-növelése, az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek
oktatásának megszervezésével, a KSH adatvédelmi kommunikációjának segítésével;
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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 tisztviselőivel, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, utóbbi esetében különös tekintettel
az adatvédelmi incidensek kezelésére.
(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; adatvédelmi incidens észlelése esetén
haladéktalanul jelzi azt a KSH adatvédelmi tisztviselőjének, vagy az Adatvédelmi
Bizottság bármely tagjának;
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. §
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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
(álnevesítés). 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 (anonimizálás).

(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 és folyamatosan biztosítani kell
az illetéktelen hozzáférés megakadályozására alkalmas technikai feltételek meglétét;
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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
jogosultságokat 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 adatkiadás sértené az egyedi adatok védelmét.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, az
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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 bárki számára
hozzáférési módnak minősül a standard (nem egyedi igényre készített) kiadványokban
megjelenő adatközlés, a statikus táblarendszerekben, valamint a Tájékoztatási
Adatbázisban történő adatközlés, valamint a táblázatos adatok kiadása.
b) Nyilvános mikroadatfájlok elérése: interneten, bárki számára térítésmentesen és
akadálytalanul hozzáférhető olyan mikroadatállomány, melyben a statisztikai
egységek azonosítási- és felfedési kockázata minimális.
c) 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.
d) Távoli hozzáférés: adathozzáférés biztonságos környezetben, melynek során
azonosított hozzáférési pontokról, biztonságos hálózaton keresztül történik hozzáférés
a KSH biztonságos környezetében tárolt adataihoz.
e) 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.
f) Kutatószobai hozzáférés: adathozzáférés biztonságos környezetben, melynek során a
KSH egyik biztonságos helyiségében kialakított szobában történik hozzáférés
közvetlen azonosításra alkalmatlan mikroadat állományokhoz.

(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.
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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.
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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.

10

(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.
9/A. §
KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelések

(1) Jelen utasítás 3. melléklet 2. pontjában nevesített, a KSH tevékenységéhez kapcsolódó
egyéb személyes adatot érintő adatkezelések szabályait, különösen: személyes adat rögzítését,
tárolását, azokhoz történő hozzáférést, az adatok archiválását, törlését az irányadó egyéb belső
utasításokban kell rögzíteni.
(2) A KSH-val közszolgálati és munkajogi jogviszonyban álló természetes személyek
személyes adatainak kezelése a KSH Közszolgálati adatvédelmi szabályzat szerint történik.
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.
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11. §
Záró rendelkezések
(1)

Jelen utasítás 2018. május 29. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi szabályzatáról szóló 27/2013.
KSH utasítás módosításáról szóló 20/2015. KSH utasítás.

(3)

Jelen utasítás mellékletét képezi a KSH Általános Adatkezelés Tájékoztatója (3.
melléklet).
Dr. Vukovich Gabriella s.k.,
a KSH elnöke
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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 Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelet, 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)
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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 európai statisztikákról szóló
223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelet, 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)

14

3. melléklet a 27/2013. KSH utasításhoz
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett
természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen
tájékoztassa Önöket mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos
minden tényről.
Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez:
dr. Regős Eszter elérhetősége: eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 341-6419.
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1. KSH alaptevékenységével összefüggő adatkezelés
A KSH feladata a gazdaság, a társadalom és a környezet állapotának és folyamatainak hivatalos
statisztikai adatokkal történő bemutatása, ennek érdekében feladata adatok felvétele,
feldolgozása, közzététele és elemzése. Statisztikai adatfelvétel lehet statisztikai adatgyűjtés
(1.1. pont) vagy statisztikai adatátvétel (1.2. pont). Statisztikai adatgyűjtés végrehajtható
kötelező (1.1.1. és 1.1.2. pont) vagy önkéntes adatszolgáltatással (1.1.3. pont).

1.1.

Statisztikai adatgyűjtés

Statisztikai adatgyűjtés keretében adatszolgáltatásra kötelezett lehet bármely természetes és
jogi személy, valamint a személyiségi joga szerint jogképes szervezet. Természetes személytől
személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást – kivéve gazdasági tevékenységet
folytató természetes személy gazdasági tevékenységére vonatkozóan – csak törvény rendelhet
el. Törvényi felhatalmazással végezte a KSH 2011-ben a népszámlálást (1.1.1.), illetve végezte
2016-ban a mikrocenzust (1.1.2.) is. Azon természetes személyekre vonatkozó adatgyűjtés,
amelyet nem törvény rendel el, az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatkezelés az érintett
hozzájárulásán alapul (lásd 1.1.3. pont).

1.1.1. Népszámlálás
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény 4. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A
népszámlálás

az

egyetlen

adatgyűjtési

módszer,

amellyel

teljeskörűen

megismerhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit; a pontos adatok
ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a
szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani; emellett a
magyarországi népszámlálás egy nemzetközi program része, az Európai Unióban
kötelező minden tagállam számára, általa adunk pontos képet magunkról a
szomszédainknak, az Európai Uniónak és az egész világnak.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses
viszonyban álló számlálóbiztosok, összeírásnál, adatelőkészítésnél, feldolgozásnál,
tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
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c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki az ország
területén életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12
hónapnál rövidebb ideig) tartózkodik ott, valamint minden külföldi állampolgár és
hontalan személy, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési időpont, állampolgárság,
lakóhely, lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, háztartásban betöltött
szerep, élve született gyermekek születési adatai, iskolába járás, iskolai végzettség,
nyelvismeret, gazdasági aktivitás, munkakeresés, foglalkozás, munkáltató,
munkavégzés vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi
közlekedés. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása esetén a természetes személy
közigazgatási bírsággal sújtható.
Hozzájáruláson alapuló adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes)
nemzetiség, anyanyelv és a családi, baráti közösségben beszélt nyelv, vallás, tartós
betegség, fogyatékosság.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok név nélkül kerülnek rögzítésre, csak a
lakóhelyhez kötötten, és a KSH a lakóhely adatokat elkülönítetten tárolja.
d) Az adatkezelés időtartama: az első népszámlálás (1869) óta a KSH tizenöt
népszámlálást hajtott végre. Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók (név)
nélküli állományok, nincs korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.
A népszámlálásról további tájékoztató itt érhető el:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/

1.1.2. Mikrocenzus
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis

az

adatkezelés

törvényben

(a

népesség

személyi,

családi

és

lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X.
törvény 5. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A mikrocenzus
egy olyan népesség-összeírás, amely két népszámlálás között mintavételes eljárással
követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Naprakész információk nyerhetők ezáltal
a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai
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végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más demográfiai mutató szerint,
valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és családok fő jellemzőiről és a
lakásállománnyal kapcsolatos fontosabb adatokról is. A mikrocenzus által
kimutathatóvá válik, hogy milyen változások következtek be a legutóbbi
népszámlálás óta eltelt időszakban.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: az összeírásnál a KSH-val szerződéses
viszonyban álló számlálóbiztosok, összeírásnál, adatelőkészítésnél, feldolgozásnál
tájékoztatás előkészítése és tájékoztatás során a KSH tisztviselői.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: minden magyar állampolgár, aki a KSH által
kijelölt címen életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg (12
hónapnál rövidebb ideig) tartózkodik ott, továbbá minden külföldi állampolgár és
hontalan személy az adott címen, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig
tartózkodik.
Kötelezően szolgáltatandó adatok: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a
lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek,
iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás,
foglalkozás, munkáltató és munkahely. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása
esetén a természetes személy közigazgatási bírsággal sújtható.
Hozzájáruláson alapuló adatok: (ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes)
egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi, baráti
közösségben beszélt nyelvre vonatkozó adatok.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok név nélkül kerülnek rögzítésre, csak a
lakóhelyhez kötötten, és a KSH a lakóhely adatokat elkülönítetten tárolja.
d) Az adatkezelés időtartama: Magyarországon 1963 óta tartanak mikrocenzust a
népszámlálások közötti évtizedben, 2016-ban került sor a hetedik mikrocenzusra.
Tekintettel arra, hogy ezek közvetlen azonosítók (név) nélküli állományok, nincs
korlátozva ezek KSH általi kezelési időtartama.
A mikrocenzusról további tájékoztató itt érhető el:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
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1.1.3. Lakossági adatfelvételek
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Célja: az adatgyűjtés tárgyához kötődő hivatalos
statisztika előállítása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen
közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak megfelelően. A KSH az adatok
gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó
közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os
tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
bevonásával látja el.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: az adatgyűjtés tárgyához kapcsolódóan kijelölt
terület

szerinti

érintettek.

Leggyakoribb

terület:

háztartási

költségvetés,

életkörülmény, munkaerő-felvétel, utazási szokás. Az adatok köre a kérdőívek
tartalma, amely nem tartalmaz követlen azonosítót.
d) Az adatkezelés időtartama: az adatfelvétel közvetlen azonosító adatok kezelése
nélkül történik, erre tekintettel nincs időkorlát.
További információk:
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2018/onkentes_2018.pdf
http://www.ksh.hu/elef/index.html
http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_gszo
http://www.ksh.hu/interaktiv_lakossagi

1.2.

Statisztikai adatátvétel adminisztratív nyilvántartásokból

Különböző szervezetek részére jogszabály ír elő kötelező nyilvántartás vezetését. Ezeket
adminisztratív adatforrásnak, adminisztratív nyilvántartásnak nevezzük. Ezen nyilvántartások
adattartalmát – minősített adat kivételével – egyedi azonosításra alkalmas módon, személyes
adatokra is kiterjedően a KSH igazolt hivatalos statisztikai célra korlátozás nélkül, biztonságos
csatornán keresztül átveheti és felhasználhatja statisztikai célra. Az adminisztratív adatok
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átvételével kapcsolatos részletes szabályokról az adminisztratív adatok kezelője és KSH között
kötött megállapodás rendelkezik.
A KSH és a nyilvántartást vezetők közötti megállapodások itt érhetőek el: (link)

1.2.1. Személyes adatokat tartalmazó adatátvételek
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis
az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 28.
§.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. A cél minden esetben
hivatalos statisztika előállítása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik a Szakstatisztikai
Igazgatóság adott szakfőosztályán közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak és
jogosultsági szintjüknek megfelelően.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre:

ny.szám
2326
2301
2319*
2367
2368
2196
2228
2307
2308

nyilvántartás megnevezés
Munkavállalók és egyéni vállalkozók
járulékadatai
Személyi jövedelemadó külföldiekre
vonatkozó adatbázisa
Adóadatok (Általános Forgalmi Adó
bevallás)
ÁFA adónemben végzett
adóellenőrzések eredménye
SZJA adónemben végzett
adóellenőrzések eredménye
Külföldi állampolgárok adatai
Nemzetközi vándorlásban résztvevő
állampolgárok adatai
ENAR (Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszer)
BIR (Baromfi Információs Rendszer) baromfikeltető állomások
Őstermelői nyilvántartás

személyes adat adatforrás
kategória
adóazonosító
NAV
adóazonosító

NAV

adóazonosító

NAV

adóazonosító

NAV

adóazonosító

NAV

név, cím
név, cím
adóazonosító

BMH
BM
NYHÁT
NÉBIH

adóazonosító

NÉBIH

név, cím,
adóazonosító
A *-gal jelölt adatátvétel érintettje részben nem természetes személy.
2409

NÉBIH
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Az átvett adatokat elkülönítve kell tárolni a közvetlen azonosító adatoktól
(adóazonosító, név, cím). Csak abban az esetben és addig történik meg a kapcsolat
helyreállítása, ha és ameddig az adott elemzés, feldolgozás céljából az szükséges.
d) Az adatkezelés időtartama: a közvetlen azonosító adatok (adóazonosító, név, cím)
törlése a statisztikai cél megszűnésével válik kötelezővé (Stattv. 40. §).

1.3.

Népmozgalmi statisztika

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 30. §.) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Célja a
népmozgalmi események, vagyis születés, haláleset, házasságkötés (házasság
felbontás, érvénytelenné nyilvánítás), bejegyzett élettársi kapcsolat (létesítése,
felbontása,

megszüntetése),

élettársi

nyilatkozat

nyilvántartásba

vételének

(megszűnésének) valamint a lakcímváltozás megfigyelése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen
közfeladatot látnak el munkaköri leírásuknak megfelelően.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: Magyarországon bekövetkezett népmozgalmi
esemény érintettje, valamint a magyarországi lakcímmel rendelkező személyek
külföldön bekövetkezett azon népmozgalmi eseményeinek érintettjei, amely
események anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül. A következő
adatcsoportokra terjed ki: név, lakcím, társadalombiztosítási azonosító jel,
állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, családi állás, iskolai
végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, gyermekek száma, a születéssel, illetve
halálozással, mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő egészségi állapot, az
anyakönyvezés helye, az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, a népmozgalmi
esemény helye és ideje, halottvizsgálattal kapcsolatos adatok. Az adatszolgáltatás
részletes tartalmát a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint 184/2017. (VII. 5.). Korm. rendelet 111. melléklete tartalmazza.
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Adatforrás: Az adatokat a népmozgalmi esemény helye szerint illetékes
anyakönyvvezetők, egészségügyi szolgáltató, a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállítására jogosult orvos, a bíróságok és a közjegyzők, valamint - a külföldön
történt események esetén - a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szervek
kötelesek szolgáltatni. A lakcímadatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartást
kezelő szerv a rá vonatkozó szabályok szerint szolgáltatja.

d) Az

adatkezelés

időtartama:

A

népmozgalmi

eseménnyel,

valamint

a

lakcímváltozással kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet és a
társadalombiztosítási azonosító jelet és az egyedi elektronikus anyakönyvi
azonosítót az adatok teljessége és összefüggése ellenőrzésének befejezését követő
nyolc napon belül a KSH-nak törölnie kell.
e) Adattovábbítás: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16. § (8), (11) bekezdései
és 20. § (3a) bekezdése alapján a KSH az elhunytak személyazonosításra alkalmas
halálozási adatait továbbítja a Nemzeti Rákregiszter és a Gyermekonkológiai
Regiszter részére, a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter, valamint az egészségügyi
államigazgatási szerv részére. Az adattovábbítás célja: a betegellátó eredményes
gyógykezelési

tevékenységének

elősegítése,

ideértve

a

szakfelügyeleti

tevékenységet és az érintett egészségi állapotának nyomon követését; cél továbbá az
orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás
tervezése, szervezése, költségek tervezése. A regiszterek az adatfeldolgozás
befejezésétől számított 8 napon belül a regiszterekben nem nyilvántartott, illetve az
adatfeldolgozás során nyilvántartásba nem vett elhunytak adatait kötelesek
megsemmisíteni. Az egészségügyi államigazgatási szerv a részére átadott,
személyazonosításra alkalmas adatokat azok statisztikai célú feldolgozását, illetve
anonimizálását követően haladéktalanul törli.
Összegző információk:
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/adatgyujtes/2018/torveny_nepmozgalmi.pdf

2. KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés
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A KSH alapfeladatának ellátása során természetes személyekkel való kapcsolatba kerüléssel
szükségszerűen végez további adatkezelést (2.1-2.9. pont).

2.1.

Honlap

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Célja a honlap működésének ellenőrzése,
fejlesztése és a működési zavarok megakadályozása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Informatikai szolgáltató főosztály
munkatársai, külsős honlap-fejlesztő cég, Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói
főosztály munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a honlap látogatói. A rögzített
adatok: számítógépének IP címe, letöltés dátuma, időpontja, honlapon használt
felhasználói beállítások (pl. rendezés szempontja E-polcon), nyitott mappák
azonosítója (társadalmi haladás mutatói tábláknál, felhasználói demográfia,
technikai paraméterek.)
Megtekintés-számlálót, web jelzőt nem használunk. Sütiből többfélét használunk:


ami a felhasználó beállításait tartja nyilván (pl. felhasználó által használt
rendezési szempont, utolsó látogatás időpontja);



ami a munkamenetet tartja nyilván (bejelentkezett felhasználó követése pl.
e-polc felhasználó);



látogatói statisztikák (Google Analytics).

Weblogot azaz az állományok letöltési naplóját használjuk.
d) Az adatkezelés időtartama: a munkamenetek a böngésző bezárásának pillanatában
törlődnek. Egyes sütik esetében az adatkezelés időtartama 90-365 nap, Google
Analytics esetében korlátlan. Az érintett felhasználó a sütiket törölheti saját
számítógépéről, és le is tilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. (A süti olyan
információ, amelyet a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen. A sütik
gyakran tárolnak a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett
nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott
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weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy
személyre szabott információkat nyújtson.)

2.2.

Hírlevél

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek
küldése az érdeklődők részére, közvetlen tájékoztatás a legfontosabb kiadványokról,
publikációkról, a KSH által rendezett főbb eseményekről, a gyorstájékoztatók és
egyéb publikációk megjelenési időpontjairól.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Hírlevél szolgáltatást a KSH Tájékoztatási
Igazgatóság Kiadói főosztály munkatársai végzik.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozók. Hírlevél
szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás
dátuma.
d) Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre
kerülnek, a meg nem erősített feliratkozás esetében 3 nap elteltével.
Hírlevél elérhetősége: http://go.ksh.hu/100

2.3.

Lépjen velünk kapcsolatba!

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Cél: a
hivatallal kapcsolatba lépők kérdéseinek megválaszolása, igényei teljesítése;
monitoring, illetve felhasználói igények elemzése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: Tájékoztatási igazgatóság Felhasználói
kapcsolatok főosztály Információszolgálat, Komplex szolgáltatások osztályának
munkatársai.
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c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a hivatallal kapcsolatba lépő adatkérők,
szolgáltatást igénybe vevők. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám,
település, felhasználás célja, felhasználói csoport, gazdasági szervezet teljes
megnevezése, nem kötelező elemként gazdasági szervezet adószáma, központi
email címe és telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
d) Az adatkezelés időtartama: az adatokat iratkezelési szabályok szerint kezeljük.

2.4.

Kiadványtár és E-polc

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Az adatok kezelésének célja, egyrészt térítésköteles kiadványok esetén a számlázás,
másrészt a felhasználók az E-polc felületen érhetik el a megvásárolt elektronikus
kiadványaikat, illetve a kötetek internetes mellékleteit. Az itt tárolt állományokat
(pl. PDF, Excel-táblák) bármikor megtekinthetik, valamint letölthetik a saját
számítógépükre.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Kiadványtár szolgáltatást a KSH Tájékoztatási
Igazgatóság Felhasználói kapcsolatok főosztály Marketing osztály, az E-polc
szolgáltatást a KSH Tájékoztatási Igazgatóság Kiadói főosztály munkatársai végzik.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Kiadványtárban a térítésköteles kiadványok
megrendelése esetén név, e-mail cím és számlázási cím; az E-polc szolgáltatásra
történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma, a
megvásárolt kiadványok azonosítókódja, az első aktiválás dátuma, időpontja,
letöltések száma. A fenti adatokból vásárlói statisztikát készítünk.
d) Az adatkezelés időtartama: a Kiadványtárban megrendelt kiadványok esetében a
számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig
megőrzése. Az E-polc regisztráció során megadott adatok az érintett kérelmére
haladéktalanul törlésre kerülnek.
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Kiadványtár elérhetősége: http://www.ksh.hu/apps/shop.main
E-polc elérhetősége: https://www.ksh.hu/polc

2.5.

Szolgáltatások

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 8. §-ban rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok
kezelésének célja a szolgáltatás teljesítése (elemzés készítése, adatleválogatás,
output checking stb.).
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói
kapcsolatok főosztály Információszolgálat, Komplex szolgáltatások osztály és a
Marketing osztály munkatársai, valamint a Gazdálkodási és jogi főosztály Jogi,
Pénzügyi és Számviteli osztály munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a térítéses szolgáltatást igénybe vevők; a kezelt
adatok: születési név, születési hely és idő, e-mail cím, lakcím, számlázási cím.
Amennyiben a szolgáltatáshoz titoktartási nyilatkozat is tartozik, további kezelt
adat: személyi igazolvány száma, és anyja neve.
d) Az adatkezelés időtartama: az adatokat az iratkezelési szabályok szerint kezeljük,
számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig
megőrzésre; lásd továbbá 2.13. pont szerződések.

2.6.

Kamerás megfigyelő rendszer

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,
vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
figyelemmel személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a 26. § (1) e) pontjára. Az adatok
kezelésének célja személy és vagyonvédelem.
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b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a valamennyi épület esetében a Gazdálkodási és
jogi főosztály Műszaki és üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt
munkatársa; a budapesti, miskolci, szegedi, pécsi, debreceni és győri épületek
esetében a portaszolgálat munkatársai is.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH épületeinek látogatói. A kamerák által
az épületek bejáratainál, a portáknál, a folyosók egy részén, belső udvari
parkolóknál valamint a KSH Könyvtár folyosóin és olvasótermeiben rögzített
képfelvételek.
d) Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap
elteltével, nyilvános rendezvény esetén felhasználás hiányában 30 nap elteltével
kerülnek törlésre. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban történő
felhasználást jelent.)
A KSH általi kamerás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82410; NAIH-100082
A Kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató elérhető:
http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ksh_kameras_megfigyelo_rendszer.pdf.

2.7.

KSH Kutatószoba kamerás megfigyelő rendszere

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 41. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az
adatkezelés célja a kutatószobai adatkezelés biztonságának, a kutatószobai
szabályok betartásának ellenőrzése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Gazdálkodási és jogi főosztály Műszaki és
üzemeltetési osztály vezetője és három kijelölt munkatársa, valamint a
portaszolgálat, továbbá az MTA KRTK Humán Tudományok Házában működő
kihelyezett kutatószoba esetén a Tájékoztatási Igazgatóság Komplex szolgáltatások
osztály munkatársai.
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c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH budapesti (1024 Budapest, Keleti
Károly utca 5–7.) és szegedi (6726 Szeged, Jobb fasor u. 6-10.) épületeiben működő
kutatószobák, valamint az MTA KRTK Humán Tudományok Házában (1097
Budapest, Tóth Kálmán utca 4.B) található kihelyezett KSH kutatószoba
szolgáltatását igénybevevő kutatók. A kezelt adat: képfelvétel.
d) Az adatkezelés időtartama: a felvételek felhasználás hiányában 3 munkanap
elteltével kerülnek törlésre. (A felhasználás bírósági vagy más hatósági eljárásban
történő felhasználást jelent.)
A KSH általi Kutatószobai kamerás adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76953.
További kutatószobai információk: http://www.ksh.hu/kutatoszobai_hozzaferes

2.8.

Beléptető rendszer

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja,
vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.
Az elektronikus személyi és járműforgalmi beléptető rendszer működtetésének
célja: személy és vagyonvédelem, az KSH hivatalos területére történő belépés
ellenőrzése.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Gazdálkodási és jogi főosztály Műszaki
és üzemeltetési osztály vezetője és az általa kijelölt munkatársak.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: KSH hivatalos területére belépő vendégek. Az
adatok köre: név, lakcím, belépés-kilépés időpontja, személygépjármű rendszáma és
típusa.
d) Az

adatkezelés időtartama:

a személy-

és

vagyonvédelmi,

valamint

a

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján
alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell
semmisíteni.

2.9.

Álláspályázatok, Felvételi Adatbank és Szakmai Gyakorlat
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a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja üres álláshely – a Felvételi
Adatbank esetében jövőben megüresedő álláshely – pályázat útján történő betöltése,
a KSH-val jogviszony létesítése, valamint felsőoktatási intézmények hallgatói
esetében szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a KSH Személyügyi és oktatási főosztály
munkatársai, valamint a pályázati eljárásban résztvevő vezetők, illetve a szakmai
gyakorlatban érintett mentorok és vezetők.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-nál üres álláshelyre meghirdetett
jogviszony betöltésére pályázók, a Felvételi Adatbankba pályázatukat beküldők,
valamint szakmai gyakorlatra jelentkezők. Üres álláshelyre meghirdetett pályázat
esetén az adatok köre: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs levél, végzettséget és idegennyelv-tudást
igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az adatkezelésről. A
Felvételi Adatbankba történő jelentkezés esetén az adatok köre: a 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz adatai, motivációs
levél, végzettséget és idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata, és a nyilatkozat
az Adatbankba felvételről. Szakmai gyakorlatra történő jelentkezés esetén szakmai
önéletrajz, motivációs levél és nyilatkozat az adatkezelésről.
d) Az adatkezelés időtartama: üres álláshelyre meghirdetett pályázat esetén a felvételt
nyert adatai a személyi anyagba kerülnek, sikertelen pályázó esetén a pályázat
lezárását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Felvételi Adatbankba történő
jelentkezés esetén az adatok megőrzési ideje bekerüléstől számított 1 év. Szakmai
gyakorlatra pályázó esetén a befogadott hallgató adatait a szakmai gyakorlat
elvégzését követően 3 évig, elutasított jelentkezés esetén 1 évig tároljuk.
Álláspályázatok és tájékoztató a Felvételi Adatbankról, szakmai gyakorlati lehetőségekről
elérhetősége: http://www.ksh.hu/allashirdetesek

2.10. Nyilvános rendezvények
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a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása külön adatkezelési tájékoztatók alapján. Az
adatkezelés célja a közfeladat ellátása, a nyilvánosság tájékoztatása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: KSH Tájékoztatási Igazgatóság Felhasználói
kapcsolatok főosztály Kommunikációs osztály munkatársai.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH nyilvános rendezvényeire meghívottak,
résztvevők. A kezelt adatok köre: név, elérhetőség, kép- és hangfelvétel.
d) Az adatkezelés időtartama: felvételek felhasználás hiányában 30 nap elteltével
kerülnek törlésre, kivétel képezhet az archívum számára megőrzött tájékoztató
anyagok, amelyek fényképet is tartalmazhatnak.

2.11. Felhasználói véleménykutatás
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja,
vagyis az adatkezelés törvényben (a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 8. §-ban) rögzített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok
kezelésének célja felhasználói véleménykutatásban való részvétel támogatása,
például ilyen jellegű kutatások, rendezvények – fókuszcsoportos felmérések,
mélyinterjúk – szervezése. A gyűjtött anonim adatokból a felhasználóink
véleményére vonatkozó statisztikákat készítünk, amellyel a fejlesztéseinket
alapozzuk meg.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: felhasználói véleménykutatásokat a KSH
Tájékoztatási Igazgatóság Elnökhelyettesi koordinációs osztály és Marketing
osztály munkatársai végeznek.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a felhasználói véleménykutatásban való
részvételre történő jelentkezés során megadott név, születési év, telefonszám, e-mail
cím és a jelentkezés dátuma, a lakóhely települése, valamint érdeklődési,
foglalkozási kör, végzettség.

31

d) Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre
kerülnek.

2.12. Kognitív és fókuszcsoportos kérdőív tesztelés
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
vagyis az érintett hozzájárulása. Az elérhetőségi adatok kezelésének célja a
kapcsolatfelvétel; a további személyes adatok (pl. iskolai végzettség, képzettség)
kezelésének célja a célzott kiválasztás tesztelésre. A kérdőív tartalma és az esetleges
hanganyag azt a célt szolgálja, hogy a KSH által alkalmazni kívánt kérdőívek
alkalmazhatóságát felmérje. Lásd továbbá 2.13. pont szerződések
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: a Módszertani főosztály Adatfelvétel- és
adatelőkészítés módszertani osztályának tisztviselői és az érintett szakstatisztikai
főosztályok tisztviselői munkaköri leírásuknak megfelelően. Lásd továbbá 2.13.
pont szerződések.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: az érintettek a tesztelésre jelentkezők. A kezelt
adatok minden jelentkező esetében az általa megadott név és kapcsolattartási adatok
(telefonszám, e-mail cím) születési év, foglalkozás, háztartásában élők száma,
háztartásában élő 16 éven aluliak száma, tényleges lakóhelye (csak a megye) és
tényleges lakóhelyének településtípusa. Kiválasztott jelentkezők és lezajlott interjúk
esetében további kezelt adat: legmagasabb iskolai végzettség, végzettség,
képzettség, szakképesítés, a képzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve,
a képzettséget igazoló okirat sorszáma, a képzettség megszerzésének dátuma. A
kérdőív tartalma anonim. Amennyiben az interjúról hangfelvétel készül, a
hanganyagot azonosítóktól elkülönítetten tároljuk. Lásd továbbá 2.13. pont
szerződések.
d) Az adatkezelés időtartama: a tesztelésre jelentkezők adatait hozzájárulásuktól
függően 1-3-5 évig tároljuk. A kiválasztott és interjún résztvevők esetében a
megadott személyes adatokat (név, születési idő és hely, anyja neve) 3 évig tároljuk,
tekintve, hogy csak 3 évente egyszer lehet ilyen interjún részt venni. Az interjú során
rögzített hangfelvételt 1 évig tároljuk, a többi személyes adattól elkülönítve.
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2.13. Szerződések
a) Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
Célja a szerződés teljesítése, végrehajtása.
b) Az adatkezelésre jogosultak köre: szerződésekhez szükséges személyes adatokat a
Gazdasági és Jogi főosztály munkatársai, valamint a szerződés tárgya szerint érintett
szakfőosztály munkatársai kezelik.
c) Az érintettek és a kezelt adatok köre: a KSH-val szerződéses kapcsolatban álló
természetes személyek. A kezelt adatok a szerződésben szereplő személyes adatok:
születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, bankszámla
szám.
d) Az adatkezelés időtartama: a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre, a szerződések nyilvántartásának iratai
az iratkezelési szabályoknak megfelelően nem selejtezhetők.

3. Adatbiztonság
A

KSH

Informatikai

Biztonsági

Politikája

az

alábbi

linken

érhető

el:

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ibp_politika.pdf

4. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
4.1.

Az érintettek jogai a KSH alaptevékenységével összefüggő (1. pont)
szerinti adatkezelés esetén

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog
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A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot.
Jelen tájékoztatóban nem szereplő nem állandó jellegű adatkezelésekre külön speciális
adatkezelési tájékoztatót ad ki.

4.1.2. Az érintett hozzáférési joga
A 4.1.1. pontban foglaltakon túl további általános tájékoztatás is kérhető a KSH adatvédelmi
tisztviselőjénél. Az érintettre vonatkozó személyes adatokról írásban adható információ, csak
az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról. Másolatkészítés csak az
adatgyűjtés keretében kezelt adatokról lehetséges. Népszámlálás, mikrocenzus esetén a kérdőív
lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével. Önkéntes lakossági adatgyűjtések
esetén a kérdőív lezárásával egyidejűleg annak lekérdezésével, lementésével, az anonimizálás
végrehajtásáig igényléssel.

4.1.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett helyesbítéshez való jogával az adatgyűjtések esetében élhet, adatátvételek esetében
a „adatforrás” szervezethez kell fordulnia. Adatgyűjtések esetében erre a statisztikai
adatfeldolgozás megkezdéséig 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.

4.1.4. A törléshez való jog
A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, amennyiben az adatkezelés
nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében
van szükség.
4.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, amennyiben az adatkezelés
nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében
van szükség.
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4.1.6. A tiltakozáshoz való jog
A GDPR alapján ezzel a joggal abban az esetben élhet az érintett, amennyiben az adatkezelés
nem közérdekű okból végzett feladat (hivatalos statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében
van szükség.

4.2.

Az érintettek jogai a KSH tevékenységéhez kapcsolódó egyéb (2. pont)
szerinti adatkezelés esetén

Az érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);
c) pontatlan

személyes

adatainak

helyesbítését,

hiányos

személyes

adatainak

kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek
fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.3.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu;
+(36-1)-341-6419) vagy
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál

(NAIH,

1125

Budapest,

Szilágyi

Erzsébet

fasor

22/C,

ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.”
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