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KSH NÉPESSÉGMONITOR FELMÉRÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (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 a KSH 

által 2022. május 26. és július 10. között végzendő Népességmonitor felmérésben résztvevő 

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 eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419. 

 

Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának 

vonatkozó, 1.1.4, 1.1.5, 3. és 4. pontjai alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal 

Általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 

https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere 
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1. Bevezetés 
 

A Központi Statisztikai Hivatal Népességmonitor felmérése három csatornán zajlik: a 2022. 

május 26-tól június 06-ig tartó időszakban interneten, önkitöltéses módszerrel válaszolhatnak a 

felkért válaszadók a kérdésekre (CAWI). Ezt követően 2022. június 10-től július 03-ig tart az 

interjús felvétel, amely keretében kérdezőbiztosok keresik fel telefonon (CATI), illetve 

személyesen (CAPI) azokat a címeket, ahol az internetes önkitöltés nem történt meg. Azokat, 

akiket egyik felvételi móddal sem (CATI/CAPI) sikerült elérnünk, ismét értesítjük postai 

levélben, hogy online módon még van lehetőségük kitölteni a kérdőívet a 2022. július 04. és 

10. közötti időszakban. Mindhárom adatfelvételi módnál egy külső vállalkozó (lásd c) pont) 

rendszerén történik az adatgyűjtés, amely rendszer infrastruktúrája Magyarország területén 

működik, az adatok e rendszeren kívüli rögzítése nem megengedett. A webes önkitöltés és 

CAPI esetén a vállalkozó az adatgyűjtő felületet biztosítja. 

A CATI esetén ugyanez a külső vállalkozó végzi az adatfelvételt, CAPI esetén a KSH által 

biztosított összeírók rögzítik a kérdőívet (tableten).  

2. Felkérés adatszolgáltatásra 
 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az adatkezelés, törvényben rögzített közérdekű 

feladat végrehajtásához szükséges. 

- A név és lakcím adatok átvételét a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) 

bekezdésének l) pontja, az elérhetőségi adatok átvételét az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 15. § 

(8) bekezdése tartalmazza. 

- A telefonszám átvételét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § 

(10a) bekezdése teszi lehetővé. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

Az adatszolgáltatói kör kijelölése, az adatgyűjtés mintájába tartozó személyek felkeresése és 

felkérése az adatfelvételben történő részvételre. A telefonszámok esetében a természetes 

személy előfizetőkkel való telefonos kapcsolatfelvétellel megvalósuló statisztikai adatgyűjtés 

biztosítása. 
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c) Az adatkezelésre jogosultak köre:  

A KSH azon tisztviselői, akik az adott szakterületen közfeladatot látnak el álláshelyi 

feladatuknak megfelelően.  

 

d) Adatfeldolgozó: 

neve: Szondaphone Kft. (a továbbiakban: Szondaphone) 

székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. 

cégjegyzékszám: 01-09-667797 

ügyvezető: Felvinczi Kálmán 

elérhetőség: https://www.szondaphone.hu/; +36 1 467 5520 info@szondaphone.hu 

 

e) Az érintettek: 

- a Belügyminisztérium Személy- és lakcímnyilvántartásában szereplő személyek; 

- az elektronikus hírközlési szolgáltatónál természetes személy előfizetők. 

 

f) A kezelt adataik: 

- A név és lakcím, és elérhetőségi adatok (biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, 

vagy elektronikus elérhetőség). 

- A telefonszám; azaz az előfizetőhöz rendelt hívószám, amennyiben a természetes 

személy rendelkezik előfizetéssel az elektronikus hírközlési szolgáltatónál, vagy az arra 

vonatkozó adat, hogy a természetes személy az elektronikus hírközlési szolgáltatónál 

előfizetéssel nem rendelkezik. 

 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A mintába került címekhez tartozó adatokat az adott lakossági adatfelvétel időtartamáig 

kezeljük. A telefonszámok esetében is a feladat megszűnésekor, az adatfelvétel lezárását 

követően az adatokat a KSH törli. 

3. Népességmonitor felmérésben való részvétel 
 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja 

A Népességmonitor felmérés (a továbbiakban: Népességmonitor) önkéntes lakossági 

statisztikai adatgyűjtés. Az önkéntes statisztikai adatgyűjtés jogalapja az Európai Parlament és 

https://www.szondaphone.hu/
mailto:info@szondaphone.hu
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a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. 

cikk a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, figyelemmel a hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 23. § (2) bekezdésében rögzített önkéntes 

adatszolgáltatásra. Az önkéntes adatgyűjtésekre a válaszadás nem kötelező. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A Népességmonitor egy európai 

kutatássorozat része, amely célja az egyes regiszterekből származó adatok minőségének 

ellenőrzése, valamint a hivatalos statisztikai adatgyűjtések fejlesztése. A Népességmonitor 

során többek között azt vizsgáljuk, hogy miként tudjuk a lakosság minél szélesebb körét 

bevonni a KSH kérdőíveinek internetes kitöltésébe. Ezen felül a lakóhelyre vonatkozó 

kérdésekre adott válaszok alapján a mintavételi eljárásunkat is pontosítani szeretnénk. A 

tanulmányokhoz kapcsolódó kérdések a 2023-ban induló Felnőttképzési felvételt készítik elő.  

A Népességmonitor adatfelvétele során a mintába kerülő személytől kérdezzük a teljes nevet 

(családi név, utónév), születési nevet (családi név, utónév), születési időt (év, hónap, nap), 

bejelentett lakcím(ek)et, illetve olyan címet, ami nem bejelentett, de ahol az illető rendszeresen 

tartózkodik, valamint a felvétel előtti hónapban a kérdezett életvitelszerű lakhelyét és vele 

együtt élő személyek teljes nevét (családi név, utónév), születési idejét (év, hónap, nap). Az 

életvitelszerűen használt lakcím a lakónépesség számbavételének alapja, ez sok esetben nem 

bejelentett lakcím, ezért fontos ennek az információnak a felvétele. Ezenkívül a személyek 

iskolai végzettségéről, az elmúlt időszakban elvégzett tanulmányaikról, valamint más 

országban életvitelszerű tartózkodásaikkal kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. A felvétel 

során személyes adatok felvételére kerül sor. 

- A teljes név (családi név, utónév1, utónév2), születési idő (év, hónap, nap) és 

cím(ek) megadása szükséges ahhoz, hogy a mintába került címeken élő személyek 

életvitelszerű lakhelyét össze lehessen vetni az adminisztratív nyilvántartásokban (BM-

SZL: Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás; NEAK: Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő) szereplő címadatokkal.  

- A Válaszadó telefonszáma, azokban az esetekben, akihez a szolgáltatóktól történő 

adatátvétel során nem állt rendelkezésre telefonszám. Azért szükséges, hogy lehetővé 

váljon az adatfelvételi folyamat minőségének ellenőrzése, és az esetleges adategyeztetés 

során a KSH ismételten fel tudja venni a kapcsolatot a válaszadóval. Az elérhetőségi 

adatokat KSH a Népességmonitor kérdőíven szereplő egyéb adatoktól elkülönítetten 

kezeli. 
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c) Az adatkezelésre jogosultak köre: 

KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik munkaköri feladatuk alapján a 

Népességmonitor szervezésével, összeírással, az adatok feldolgozásával vagy az abból történő 

tájékoztatással foglalkoznak. 

A KSH-val szerződéses kapcsolatban álló kérdezőbiztosok, akik a 2022. június 10-től július 

10-ig tartó időszakban, titoktartási kötelezettség mellett végzik az interjús felvételt, amely 

munkát a KSH szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés lezárását követően az összegyűjtött adatokat 

a kérdezőbiztos a KSH-hoz, a Szondaphone által biztosított felületre továbbítja, melyekhez a 

kérdezőbiztos nem fér hozzá a továbbiakban, nem őrzi meg azokat. 

Interneten keresztül történő kitöltők, akik a kérdőív kitöltése és mentése után nem férnek 

hozzá a rendszerhez. 

 

d) Adatfeldolgozó: 

neve: Szondaphone Kft. (a továbbiakban: Szondaphone) 

székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39. 

cégjegyzékszám: 01-09-667797 

ügyvezető: Felvinczi Kálmán 

elérhetőség: https://www.szondaphone.hu/; +36 1 467 5520 info@szondaphone.hu 

 

A Szondaphone a KSH-val kötött szerződésben meghatározottak és a Stt. alapján vesz részt 

CATI adatfelvétel végrehajtásában, valamint a CAWI-CAPI felületet biztosítja ezen 

adatfelvételekhez, így jogosult ennek keretében a statisztikai adatgyűjtések adatainak 

kezelésére. A Szondaphone munkatársai titoktartási kötelezettség mellett végzik 

tevékenységüket, amely munkát mind a Szondaphone, mind a KSH szigorúan ellenőriz. Az 

adatgyűjtés lezárásával az összegyűjtött adatok automatikusan a KSH-hoz kerülnek 

továbbításra, a Szondaphone pedig kötelezettséget vállal, hogy törli az adatokat a szerveréről, 

gépeiről. 

 

e) Az érintettek köre: 

A Népességmonitor érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő személyek. 

A felmérés teljes mintanagysága 9500 személy. Az alkalmazandó különböző adatgyűjtési 

módszerek miatt választottunk főmintát (8000 fő), amely egy rétegzett, kétlépcsős 

https://www.szondaphone.hu/
mailto:info@szondaphone.hu
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valószínűségi minta személyekre, ahol a PSU-kat (helységeket) pps módszerrel 

(valószínűségarányos a mérettel) választottuk ki. A minta 94 települést érint. Ezenkívül 

választottunk egy 1500 fős személyi mintát a keretteszt mintájaként a rendelkezésre álló 

adminisztratív adatforrások lefedettségének tanulmányozására (BM-SZL: Személyiadat- és 

Lakcímnyilvántartás; NEAK: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). 

A mintavételi keretteszt mintája a fő minta településein kiválasztott személyek lettek.  

A KSH kizárólag ezen települések címein bejelentett lakókat kéri fel válaszadásra. 

 

f) A kezelt adatok köre:  

- A Népességmonitor adatköreiben felhasználásra kerül a kiválasztott személyek teljes 

neve (családi név, utónév1, utónév2), születési dátuma (év, hónap, nap), a személyek 

bejelentett állandó lakcíme, bejelentett tartózkodási címe, valamint minden más nem 

bejelentett lakóhelyének pontos címe. A mindezeken felül megkérdezésre kerül a 

válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége és gazdasági aktivitásának állapota, havi 

bevétele, külföldön életvitelszerű tartózkodásának ideje, formális és nem formális 

képzéseken való részvétel az elmúlt 12 hónapban. 

- A kérdőív a kiválasztott személy véletlen mintavételből eredő sorszámából képzett 

azonosító számon fut, ezáltal a kérdőíven megadott információkat anonim módon 

tároljuk. A kérdőív adatköreiben szereplő adatokat a KSH közvetlen azonosításra 

alkalmatlanul, statisztikai célból kezelheti.  

- Az adatszolgáltatásra kijelölt személy elérhetőségi adataiként, elkülönült tárolással 

rögzítjük a telefonszámát (otthoni vagy mobiltelefon), amennyiben azt megadja.  

 

g) Adattovábbítás 

Az adatok feldolgozása kizárólag a KSH-n belül, a KSH munkatársai által történik, a d) pontban 

meghatározott adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A 

közölt adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használja fel, ezek összesítése anonimizálva 

a Stt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint a GDPR betartásával történik. A KSH az adatszolgáltatás során szerzett 

információkat sem egyedileg, sem összesítve nem hozza nyilvánosságra. A KSH az egyes 

személyek adatait sem magánszemélyeknek, sem hatóságoknak, sem az adminisztratív 

nyilvántartásokat vezető szervezeteknek nem szolgáltathatja ki. 
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h) Az adatkezelés időtartama: 

A Népességmonitor kérdőívének adatköreiben szereplő személyazonosító adatokat a KSH 

kizárólag a lakcímadatok ellenőrzésének céljából tárolja a felvett adatoktól különválasztva. A 

lakcímadatok ellenőrzését követően a személyazonosító adatokat (teljes nevet és születési időt) 

véglegesen törli, legkésőbb 2022. december 31-én. A további feldolgozás során az adatokat 

személyazonosításra alkalmatlanul, statisztikai célból kezelheti.  

A személyek elérhetőségi adatait a KSH az adatfelvételi folyamat minőségellenőrzése lezárása 

után, de legkésőbb 2022. november 30-án törli adatrendszeréből.  

 

4. Adatbiztonság 
 

A KSH Informatikai Biztonsági Politikája az alábbi linken érhető el: 

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

 

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 
 

5.1. Az érintettek jogai a KSH alaptevékenységével összefüggő (3. pont 
szerinti) adatkezelés esetén 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot, 

GDPR szerinti tájékoztatást. Bármely kérdés esetén az összeíró, vagy a KSH 

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml) további felvilágosítást ad. További 

általános tájékoztatás kérhető a KSH adatvédelmi tisztviselőjénél is. 

Az érintett hozzáférési joga 

Másolatkérés csak az érintett által szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról, az adatok 

feldolgozásáig, az anonimizálás megtételéig lehetséges. 

A helyesbítéshez való jog 

Helyesbítésre az összeíró megkeresésével, az összeírási időszak alatt 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. 

http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/ibp_politika.pdf
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml
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A törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

A GDPR alapján a Népességmonitor elvégzése közérdekű okból végzett feladat (hivatalos 

statisztika tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges. Az adatok kezelése terén, a 

lakóhely ellenőrzése után, mivel az a személy azonosításra alkalmas módon történik, az 

adatszolgáltató a fenti jogokkal élhet a kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően.  

 

5.2. Az érintettek jogai a KSH tevékenységéhez kapcsolódó (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. 

 

5.3. Jogorvoslat 
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

- a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; 

+(36-1)-345-6419); vagy 

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

- valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 5-7. 

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

hatóságnál. 
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