
 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C     Telefon: +36 1 3911 400 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 
 

Ügyiratszám:NAIH-1454-2/2012/V  
Ügyintéző:dr. Keszey Gábor   

 
 
Dr. Vukovich Gabriella részére 
elnök 
 
Központi Statisztikai Hivatal 
 
Budapest 
Pf.: 51. 
1525 
 
 
 
Tisztelt Elnök Asszony! 
 
Beadvánnyal kereste meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a 
továbbiakban: Hatóság). Elmondása szerint Sajókazán két rendőr járőr egy tanító 
társaságában járja a falu romatelepeit és az ott lakóktól egy nyilatkozattal hozzájárulást 
kérnek ahhoz, hogy a vallási hovatartozásukról adott népszámlálási adataikat egy rendőrségi 
eljárásban felhasználhassák. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3. pontja alapján a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre vonatkozó adat különleges adatnak minősül, amelynek a kezeléséhez – 
törvényi felhatalmazás hiányában – az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
népszámlálási törvény) 3. § (2) bekezdése pedig egyértelműen rendelkezik arról, hogy a 
népszámlálás során az adatszolgáltatás – többek között – a vallásra vonatkozóan önkéntes. 
 
Az Infotv. 13. § (2) bekezdése szerint „a statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott 
személyes adatok - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. 
A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény 
határozza meg.” 
 
A népszámlálásról szóló törvény 3. § (3) bekezdése szerint „a népszámlálás során gyűjtött 
adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.” 
 
Az Infotv. szerint a statisztikai célra felvett adatok csak statisztikai célra használhatók fel, 
kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Jelen esetben speciális törvényi rendelkezésnek a 
népszámlálásról szóló törvény idézett szabálya minősül, ez pedig nem enged eltérést, vagyis 
a népszámlálási kérdőíven felvett adatok semmilyen más, az eredetitől eltérő célra nem 
használhatók fel. Egyéb eljárás esetén sérülne az Infotv. 4. §-ban szabályozott célhoz kötött 
adatkezelés elve. 
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A vizsgált ügyben nem alkalmazhatók a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 
valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény általános rendelkezései, hiszen a 
népszámlálás során egy speciális helyzetet szabályoz az erről alkotott külön törvény. 
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