A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika adatvédelmi gyakorlata
A külkereskedelmi termékforgalmi statisztikát szabályozó uniós rendeletek az alábbiak
szerint írják elő a tagállamokban alkalmazandó adatvédelmet:
„A nemzeti hatóságok – kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy
felek kérik – határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé
teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell
módosítani [összevonni], hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének
követelményét.”
Ennek megfelelően a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 39 §. b) pontja szerint:
„Ha valamely uniós jogi aktus egyedi feltételeket és körülményeket határoz meg, amelyek
alapján - az adatszolgáltató előzetes, írásbeli tiltakozó nyilatkozatának hiányában – az
adatszolgáltatóra vonatkozó, hivatalos statisztikai célra kezelt, közvetett azonosítást
lehetővé tevő adat közlése megengedett.”

Mindez azt jelenti, hogy az egyes termékek külkereskedelmi forgalmának védelme csak az
adattal kapcsolatba hozható vállalkozás kérelme alapján lehetséges. Az adatszolgáltatóval a
statisztikai adat akkor hozható kapcsolatba, ha valamely termék exportjának vagy importjának
teljes egészét, vagy domináns részét (legalább 90%-át) egy vagy két vállalkozás adja.
Ezért az az adatszolgáltató, amely – a KSH interneten közzétett tájékoztatási adatbázisában
közölt adatok alapján – úgy ítéli meg, hogy valamely termék exportjáról vagy importjáról
közölt információ lehetővé teszi külkereskedelmi forgalmának azonosítását, és ez ellen
tiltakozik, a http://www.ksh.hu/intrastat_adatvedelem honlapról letölthető „Adatvédelmi
kérelem” nyomtatványon kérheti adatának védelmét. A kitöltött lapot a KSH
Külkereskedelem-statisztikai főosztályára, a kulkerstat@ksh.hu e-mail címre kérjük küldeni.
A beérkezett kérelmeket a KSH 30 napon belül elbírálja, és annak eredményéről az
adatszolgáltatót értesíti.
Általános szabályként a KSH az adatvédelmet meghatározott termékre, a kérelem
benyújtásának ideje szerinti tárgyév adataira biztosítja.
A tárgyév február 15-ig beérkezett és elfogadott kérelmek alapján a védelem a tárgyév januári
adatoktól folyamatos. Az ezt követően, de még a naptári éven belül benyújtott, és az
adatvédelmi követelményeknek megfelelő kérelmek esetén a KSH a tájékoztatási naptár
szerinti következő havi adatközléstől alkalmazza azt, a tárgyév visszamenőleges hónapjaira is.
A naptári év végét követően, utólagos adatvédelmi kérelmek nem fogadhatók el.

