
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

HBS-alkalmazás adatfelvétel (OSAP 8055)  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja: 

A HBS-alkalmazás segítségével gyűjtött háztartási fogyasztási adatfelvétel (továbbiakban 

HBS-alkalmazás adatfelvétel) statisztikai adatgyűjtés. A statisztikai adatgyűjtés jogalapja az 

Európai Parlament és 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. A HBS-alkalmazásban történő 

adatgyűjtésre a válaszadás nem kötelező. 

 

b) Az adatkezelés célja: 

- Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A felmérésből kapott adatok a 

háztartások fogyasztási szokásairól és alkalmazás mint innovatív adatgyűjtési eszköz 

használatáról adnak információt, segítik az innovatív eszköz fejlesztését. A felmérés 

célja, hogy az európai uniós Grant-pályázat szerint konzorciumban végrehatott pályázat 

keretében a résztvevők között összehasonlítható adatokat kapjanak a háztartások 

fogyasztásáról és a HBS-alkalmazás működéséről, a válaszadói fogadtatásáról. A 

konzorciumot a holland statisztikai hivatal vezeti, további résztvevői a szlovén és a finn 

statisztikai hivatal, valamint a Központi Statisztikai Hivatal. A felmérés legfontosabb 

törekvése, hogy a háztartási és egyéni jellemzőkből olyan elemzések készüljenek, 

amelyek alapvetően hozzájárulnak a fogyasztási szokások elemzéséhez. Az 

adatgyűjtésből származó adatok lényeges információkat nyújtanak az alkalmazás 

működéséről, a használat során felmerülő technikai és használati problémákról, az 

alkalmazás kialakításának és hazai adaptálásának előnyeiről, illetve korlátairól, a formai 

és technikai megjelenés és működés esetleges hibáiról, valamint a továbbfejlesztés 

irányairól.  

- A HBS-alkalmazás adatfelvétel időszaka 2022. január 1. és január 31. között tart. 

Az adatgyűjtési időszakban a válaszadók a HBS-alkalmazás segítségével, önállóan, 

saját okos telefonjukon rögzítik a vásárlásaikat.  

- Az adatfelvétel résztvevői a 2021. október 1-én indult lakosság utazási szokásai (LUSZ) 

adatgyűjtés során jelezték részvételi szándékukat, amelyet 2022. január 4. és 14. között 



telefonos felkeresés során erősítenek meg, nevük, e-mail-címük, telefonszámuk és 

postacímük megadásával.  

A kapcsolattartási adatok közül a személy neve, telefonszáma, e-mail-címe azért 

szükségesek, hogy a HBS-alkalmazás használatához szükséges információkat el tudjuk 

juttatni a válaszadónak, a postacíme pedig a sorsolás során megnyerhető 

tárgynyeremény postai kézbesítéséhez szükséges, amennyiben a személyes átvétel a 

nyertes számára nem megoldható. A kapcsolattartási adatokat a KSH elkülönítetten 

kezeli, a HBS-alkalmazással gyűjtött fogyasztási adatokat anonimizált formában 

dolgozza fel.  

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre: 

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

alkalmazás adatgyűjtés szervezésével, az adatok feldolgozásával vagy az abból történő 

tájékoztatással foglalkoznak. 

A HBS-alkalmazást adatgyűjtés megelőző telefonos interjú végrehajtásában közreműködnek a 

Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (a továbbiakban: Statek) alkalmazásában álló 

összeírók. A Statek a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely 

felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. A Statek az Stt-ben meghatározottak 

alapján vesz részt statisztikai adatfelvételek végrehajtásában, és ennek keretében jogosult a 

statisztikai adatgyűjtések adatainak kezelésére. A Statek összeírói szigorú titoktartási 

kötelezettség mellett végzik tevékenységüket, amely munkát mind a Statek, mind a KSH 

szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés lezárását követően az összegyűjtött adatokat az összeíró a 

KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat. 

A konzorcium tagjai személyes adatokat nem kezelnek. 

 

d) Az érintettek köre: 

A HBS-alkalmazás adatgyűjtés érintettjei a közreműködést vállaló személyek. A KSH 

várhatóan 500 válaszadót kér fel, hogy használja az alkalmazást.  

 

e) A kezelt adatok köre:  

- A válaszadó LUSZ-adatgyűjtésből származó társadalmi-gazdasági háttér-információi 

(életkor, nem, gazdasági aktivitás, lakóhely településtípusa).  

- A LUSZ-adatfelvétel során megadott név és telefonszám (elkülönült tárolással). 



- A telefonos megkeresés alapján megadott e-mailcíme, postai címe (elkülönült 

tárolással). 

- A HBS-alkalmazás felhasználónév-jelszó kombinációja. 

- A HBS-alkalmazással szolgáltatott háztartási fogyasztói szokások és az alkalmazás 

működéséből eredő paraadatok (használati időtartamok).  

 

f) Adattovábbítás 

A HBS-alkalmazáson keresztül közölt adatokat a KSH és a konzorciumi tagok kizárólag 

statisztikai célra használja fel, ezek összesítése anonimizálva a statisztikáról szóló 2016. évi 

CLV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a GDPR betartásával történik. Az adatszolgáltatás során szerzett 

információkat egyedileg nem, csak összesítve hozza nyilvánosságra. Ugyancsak összesített, 

személyazonosításra alkalmatlan adatok kerülnek továbbításra az Eurostat részére. Az egyes 

háztartások, személyek adatait sem magánszemélyeknek, sem hatóságoknak nem szolgáltatja 

ki. 

 

g) Az adatkezelés időtartama: 

A HBS-alkalmazás adatfelvétel fogyasztási szokásokra vonatkozó és technikai paraadatait a 

KSH közvetlen azonosításra alkalmatlanul, statisztikai célból, korlátlan ideig kezelheti. 

A kapcsolattartási adatokat a KSH az adatgyűjtéstől számított 1 évig kezeli.  

 

h) Az érintettek jogai: 

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, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés 

korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

A GDPR alapján a HBS-adatgyűjtés elvégzése közérdekű okból végzett feladat (hivatalos 

statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, valamint az adatok kezelése 

személyazonosításra alkalmatlan módon történik, így az adatszolgáltató a fenti jogokkal nem 

élhet az adatfelvétel lezárását követően. 

 

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, 

- a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, 

Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-345-6419), 

- 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. 9–11., 

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

hatóságnál. 
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