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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 

 

Időmérleg-adatfelvétel (OSAP 1711, 8008) 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az időmérleg-adatfelvétel a népesség teljes éves időháztartását vizsgáló, tízévenkénti gyakorisággal 

tervezett, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett statisztikai adatgyűjtés. Célja, hogy a 10–

84 éves népesség életkörülményeiről, életviteléről, időfelhasználásáról a korábbi hazai vizsgálatokkal 

összehasonlítható, az alapvető társadalmi-demográfiai rétegek szerint differenciált képet nyújtson, 

ugyanakkor fő vonásaiban (tevékenységlista, életkörülmény-mutatók) megfeleljen az Eurostat 

keretében indult európai időmérleg-felvétel adatigényének is. 

Az adatfelvétel rögzíti a magyar társadalomban és gazdaságban lezajlott változások életmódra gyakorolt 

hatásait, az egyes rétegek és csoportok életvitelének alakulását és különbségeit. Az eredmények 

felhasználásában egyaránt érdekeltek a gazdaság, a közlekedés és hírközlés, az oktatás és kultúra, a 

szociális helyzet és családügy, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, az ifjúság, sport és turisztika, a 

bűnüldözés és bűnmegelőzés kérdéseivel foglalkozó minisztériumok és társadalmi szervezetek. 

 

Az adatszolgáltatás a MOTUS-alkalmazás használatával teljesíthető, amit a hbits CV (székhely: Witte 

Patersstraat 4, 1040 Etterbeek, Belgium, képviselő: Joeri Minnen) biztosít. Az alkalmazás használatához 

szükséges felhasználónév–jelszó párost a felkérő levélben küldünk meg az érintetteknek. Azok, akik 

nem önállóan töltik ki a kérdőívet, a kérdezőbiztos felkeresi, és szintén a MOTUS-alkalmazáson 

keresztül kér adatszolgáltatást. 

 

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja 

Az időmérleg-adatfelvétel jogalapja – más statisztikai adatgyűjtésekhez hasonlóan – az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

6. cikk (1) bekezdés 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 időmérleg-adatfelvételre a válaszadás nem kötelező. 

Az adatszolgáltatáshoz szükséges névre szóló felkérésre a KSH általános adatkezelési tájékoztatójának 

1.1.5. pontja az irányadó. 

 

b) Az adatkezelés célja 

– Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. A közölt adatokat a KSH kizárólag 

statisztikai célra használja fel, a hazai és az európai uniós adatvédelmi és statisztikai 

jogszabályok betartásával. Az időmérleg-felvétel célja, hogy a 10–84 éves népesség 

életkörülményeiről, életviteléről, időfelhasználásáról a korábbi hazai vizsgálatokkal 

https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere#nevre-szolo-felkeres-lakossagi-adatgyujtesre
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összehasonlítható, az alapvető társadalmi-demográfiai rétegek szerint differenciált képet 

nyújtson. A nemzetközi felmérés eredményei alapján összevethetjük Magyarország érintett 

korosztályának időfelhasználását és tevékenységszerkezetét más – a vizsgálatban szintén részt 

vevő – országok felmérésének eredményével. 

̶ A válaszadásra kijelölt személy adatait név nélkül részletesen kérdezzük, a háztartás többi 

tagjáról szintén név nélkül csak egyes információkat gyűjtünk. Teljes név felvételére tehát nem 

kerül sor, családi sorszámot és becenév/rövidítés megjelölését kérjük, hogy a háztartás tagjai 

megkülönböztethetők legyenek. 

̶ A születési év, hónap, nap lekérdezése abban segít, hogy később a statisztikai adatokat korévek 

szerinti bontásban tudja a KSH előállítani.  

̶ A kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, vagy e-mail-cím) azért szükségesek, hogy az 

esetleges adategyeztetés, ellenőrzés során a kérdezőbiztos és a KSH ismételten fel tudja venni 

a kapcsolatot a válaszadóval. 

 

c) Az adatkezelésre jogosultak köre a KSH azon, statisztikai feladatot ellátó munkatársai, akik 

feladatkörük alapján az időmérleg-felvétel adatgyűjtésének szervezésével, az adatok 

feldolgozásával, vagy az abból történő tájékoztatással foglalkoznak. 

A felvétel végrehajtásában az adatgyűjtési időszak lezárásig közös adatkezelőként közreműködnek a 

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

Statek a magyar állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, amely felett a tulajdonosi jogokat 

a KSH elnöke gyakorolja. A Statek a statisztikai törvényben meghatározottak alapján vesz részt 

statisztikai adatfelvételek végrehajtásában, és jogosult ennek keretében a statisztikai adatgyűjtések 

adatainak kezelésére. A Statek kérdezői szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik 

tevékenységüket, amit mind a Statek, mind a KSH szigorúan ellenőriz. Az adatgyűjtés lezárását 

követően az összegyűjtött adatokat a kérdező a KSH-hoz továbbítja, nem őrzi meg azokat. 

A KSH felelős az időmérleg-felvétel adatainak kezeléséért, az adatokat más szerv számára nem 

továbbítja. Az összegyűjtött adatok a feldolgozást követően személyazonosításra alkalmatlan módon 

megy tovább az Eurostat részére. 

A konzorciumi tag személyes adatokat nem kezel. 

 

d) Az érintettek köre 

Az időmérleg-felvétel adatgyűjtésének érintettjei az adatgyűjtés mintájában szereplő 10 és 84 év közötti 

magánháztartásban élő személyek. A 10–15 év közötti személyek esetében a törvényes képviselő 

jogosult válaszolni. A válaszadásra felkért személyek kiválasztása véletlenszerű mintavétel szabályai 

szerint történik, keretét a BM személyi adat- és lakcímnyilvántartása adja. A próbafelmérés során az 

adatszolgáltatásra összesen mintegy 250, a főmérés során pedig mintegy 10000 személyt kérünk fel 

levélben a közreműködésre.  
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e) A kezelt adatok köre 

̶ A MOTUS-alkalmazás felhasználónév–jelszó kombinációja. 

̶ A MOTUS-alkalmazással szolgáltatott adatok és az alkalmazás működéséből eredő paraadatok 

(pl. használati időtartamok). 

̶ Kapcsolattartási adatokként rögzítendő a válaszadó, illetve a hívható személy neve, 

telefonszáma (otthoni, munkahelyi vagy mobiltelefon), vagy e-mail-címe. Az elérhetőségi 

adatok (telefonszám, e-mail-cím) azért szükségesek, hogy lehetővé váljon az adatfelvételi 

folyamat minőségének ellenőrzése, a fiktív kitöltések kiszűrése, illetve az esetleges 

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

elérhetőségi adatokat a KSH a kérdőíven szereplő egyéb adatoktól elkülönítetten kezeli. 

 

f) Adattovábbítás 

A KSH az adatszolgáltatás során szerzett információkat egyedileg nem, csak összesítve hozza 

nyilvánosságra. Ugyancsak személyazonosításra nem alkalmas adatok mennek tovább az Eurostat 

részére. 

A KSH a személyes adatokat (nevet, lakcímet, elérhetőségi adatokat) nem továbbítja semmilyen 

természetes vagy jogi személy, semmilyen belföldi vagy külföldi szervezet részére. 

 

g) Az adatkezelés időtartama 

Az időmérleg-felvétel kérdőívében szereplő adatokat és a technikai paraadatokat a KSH közvetlen 

azonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célból, korlátlan ideig kezelheti. 

A kapcsolattartási adatokat adategyeztetési célból a KSH a felvétel kezdetétől az adatfeldolgozás 

lezárásáig kezeli, ez az adatfelvétel kezdetétől számított 12 hónap. 

 

h) Az érintettek jogai az adatgyűjtés kapcsán 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

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

szerinti tájékoztatást. Bármely kérdés esetén az kérdezőbiztos, 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 írásbeli kérésre a személyi és háztartási kérdőív adataira vonatkozóan csak az érintett által 

szolgáltatott eredeti állapot szerinti adatokról, az adatok feldolgozásáig, az anonimizálás előtt 

lehetséges. 
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A helyesbítéshez való jog 

A felvétel során használt személyi és háztartási kérdőív adatainak helyesbítésére a statisztikai 

adatfeldolgozás megkezdéséig van lehetőség. A KSH nem köteles az érintett adatszolgáltató által kért 

helyesbítést elvégezni, amennyiben az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását, vagy más, 

statisztikai szakmai szempontokat sértene, vagy lehetetlen. 

 

A törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog 

A GDPR alapján az időmérleg-felvétel adatgyűjtésének elvégzése közérdekű okból végzett feladat 

(hivatalos statisztikai tevékenység) végrehajtása érdekében szükséges, illetve az adatok kezelése 

személy azonosításra nem alkalmas módon történik, így az adatszolgáltató fenti jogokkal nem élhet a 

kérdőív önkéntes kitöltését/lezárását követően. 

 

i) Az érintett jogorvoslati lehetőségei: 

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 uniós tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál. 

mailto:Eszter.Regos@ksh.hu
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

