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Az alábbi feltételek érvényesek minden, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján  
(www.ksh.hu) az „Osztályozások” menüpont alatt megtalálható tartalomra, illetve felhasználói 
igények alapján a KSH által átadott osztályozások struktúrára és tartalomra (továbbiakban: KSH 
által átadott állomány).

A menüpontban található, illetve felhasználói igények alapján KSH által átadott állományt fel-
használó a tartalom felhasználásával egyidejűleg elfogadja, tudomásul veszi a jelen dokumentum-
ban foglalt felhasználási feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tudomásul 
veszi, hogy a jelen feltételek megszegéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik.

1. A jogszabályi tartalom kivételével az oldalon található, illetve KSH által átadott állományok 
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerint szerzői műnek minősülnek,  
a szerzői jog tulajdonosa a KSH.

2. A KSH a menüpont tartalmának letöltésével, illetve KSH által átadott állományokhoz való 
hozzáféréssel földrajzi és időbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos, nem átadható, térítés-
mentes felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére a tartalom vonatkozásában.

3. A felhasználási jog keretében a Felhasználó jogosult a letöltött honlap tartalom, illetve KSH 
által átadott állomány:
a) többszörözésére, gyűjteményes műben történő felhasználására a KSH, mint szerző fel-

tüntetésével;
b) módosítására, átdolgozására, melynek során a módosított állományt egyértelműen és  

az átdolgozás befejezésével egyidejűleg meg kell különböztetni az eredeti állománytól;
c) nyilvánosságra hozatalára és továbbítására a 4. pontban foglalt kivétellel.

4. A Felhasználó nem jogosult a honlap tartalom, illetve KSH által átadott állomány továbbérté-
kesítésére, haszonszerzési célú felhasználására. Ez a korlátozás nem érinti a honlap tarta-
lom felhasználásával előállított, de az Szjt. szerint önálló szerzői műnek minősülő mű ilyen 
célú felhasználását.

5. A 3. a) pontban foglaltak alapján a Központi Statisztikai Hivatalt, mint szerzőt az alábbiak 
szerint kell feltüntetni:
„Forrás: Központi Statisztikai Hivatal …………….. (link csatolása)”

6. A 3. b) pontban foglaltak alapján a Központi Statisztikai Hivatalt, mint forrást az alábbiak 
szerint kell feltüntetni:
„A jelen dokumentum/tartalom a Központi Statisztikai Hivatal (link) ……….......….. (tartalom 
megnevezése) felhasználásával készült. A dokumentumban foglaltak kizárólag a .................
.......................................................................  (szerző neve), mint szerző szellemi termékei.”

7. Tekintettel arra, hogy a statisztikai osztályozásokat és az azokhoz kapcsolódó egyéb doku-
mentumokat a KSH rendszeresen felülvizsgálja és intézkedik azok módosításáról, a honlap 
tartalmat 3. a) és b) pontok szerint harmadik személyekkel megosztó Felhasználó köteles  
a megosztott tartalom időállapotát feltüntetni. A Felhasználó a saját felhasználóinak figyelmét 
köteles felhívni arra, hogy a statisztikai osztályozások tartalma változhat, és a mindenkor 
hatályos osztályozások a KSH honlapján (www.ksh.hu) találhatóak meg.

8. Minden egyéb, a fenti pontokban nem szabályozott kérdésben a KSH honlapjának Copyright 
feltételei az irányadóak (http://www.ksh.hu/copyright).


