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A	 KSH	 2022.	 október	 1-jétől	 november	 28-ig	 népszámlálást	 tart.	 A	 KSH	 a	 népszámlálás	
adatkezeléséről	jelen	dokumentumot	bocsátja	tájékoztatásra.	Az	adatkezelésről	szóló	tájékoztató	
a	 felkéréssel	 kezdődik,	 tartalmazza	 a	 belépési	 kód	 igénylését,	 az	 önkéntes,	 opcionális	
regisztrációt, a www.nepszamlalas2022.hu	honlap	és	a	kérdőívkitöltő	webanalitikai	célú	nyomon	
követését,	a	kérdőív	kitöltését,	az	adminisztratív	adatok	átvételét,	végezetül	a	Call	Center	és	a	
nyereményjáték adatkezelését.
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1. Felkérés a népszámlálásban való részvételre, ügyfélkapus  
emlékeztetők

A	KSH	a	 lakáscímekhez	tartozó	felkérő	 leveleket	címre	szóló	postai	 levél	 formájában	 juttatja	el	
a	válaszadóknak.	A	felkérő	levél	 lakáscímhez	házszámig	rendelt	egyedi	belépési	kódot	(tokent)	
tartalmaz.	A	KSH	az	adatgyűjtési	 időszakban	 (október	 1-jétől	 november	 28-ig)	 ügyfélkapus	 re-
gisztrációval	 rendelkező	 személyek	 részére	 az	Ügyfélkapun	 keresztül	 általános	 tájékoztatókat,	
emlékeztetőket	is	küld.
A lakáscímek forrása a KSH Címregisztere.
Az	 ügyfélkapus	 elérhetőségeket	 a	 KSH	 a	 Belügyminisztérium	 Központi	 Ügyfél-regisztrációs	 
Nyilvántartásából a regisztrációhoz tartozó tárhelyszolgáltatás kijelölt szolgáltatójától kapja meg.
Az	 intézetekben	 az	 intézeti	 számlálóbiztos	 fogja	 kiosztani	 a	 belépési	 kódot	 tartalmazó	 felkérő	 
leveleket, amelyek az intézeti körzet adott címsorához lesznek generálva.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A	2021.	évi	népszámlálásról	szóló	2018.	évi	CI.	 törvény	(a	továbbiakban:	népszámlálá-
si	törvény)	alapján,	a	Magyarország	területén	2022.	október	1.	0	órakor	fennálló	állapot	
alapulvételével	a	természetes	személyekről	és	a	lakásokról	személy-	és	lakásszámlálást	
kell tartani. A népszámlálási törvény alapján az adatszolgáltatás az egészségi állapotra,  
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes, 
a	többi	adatkörre	kötelező.
A	lakáscímek	kezelésének	jogalapja:	az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	(EU)	2016/679	
számú	rendeletének	(általános	adatvédelmi	rendelet,	a	továbbiakban:	GDPR)	6.	cikk	(1)	
bekezdés	e)	pontja;	vagyis	az	adatkezelés	törvényben	(a	népszámlálási	törvényben)	rög-
zített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.
Az	ügyfélkapus	elérhetőségek	kezelésének	jogalapja:	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pont-
ja,	vagyis	az	adatkezelés	törvényben	(a	népszámlálási	törvényben)	rögzített	közérdekű 
feladat végrehajtásához szükséges, tekintettel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV.	törvényre	(a	továbbiakban:	statisztikai	törvény).

b)	Az adatkezelés célja: 
A	felkérő	levelek	kézbesítéséhez	szükséges	cím	adatok	kezelésének	célja:	értesítés a kö-
telező	népszámlálásról	és	felkérés	az	adatszolgáltatásra.	Az	ügyfélkapus	elérhetőségek	
kezelésének célja: tájékoztatás és emlékeztetés a népszámlálás adatfelvételre.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A KSH	 Népszámlálási	 és	 népesedési	 statisztikai	 főosztálya,	 Módszertani	 főosztálya,	 
Szakstatisztikák	horizontális	főosztály	Területi	statisztikai	osztálya	és	Informatikai	szolgál-
tató	főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai	kezelik	a	népszámlálási	címállományt.	A	KSH	
állítja	 elő	 az	 internetes	 önkitöltéshez	 szükséges	 címhez	 rendelt	 egyedi	 belépési	 kódot	
(tokent).
A KSH	Népszámlálási	és	népesedési	statisztikai	főosztálya	kezeli	az	ügyfélkapus	elérhe-
tőségeket,	amelyekre	tájékoztatást	és	emlékeztetőket	küld.



Központi Statisztikai Hivatal 4

d)	Az adatfeldolgozók: 
A	KSH-val	szerződött,	nyomdai	feladatokat	ellátó	szolgáltató kezeli a KSH-tól megkapott 
címállomány	és	felkérő	levelek	elektronikus	tartalmát,	azok	papíralapú	expediáliása,	elő-
állítása céljából.
A KSH a népszámlálási részvételre való felkéréshez további adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe.

e)	Az érintettek: 
Felkérő	levelet	minden,	a	2022.	évi	népszámlálásban	érintett	lakás	és	intézet	cím	kap.
A népszámlálás kiterjed minden:
•	 Magyarország	 területén	élő	 vagy	12	hónapnál	 rövidebb	 ideig	 külföldön	 tartózkodó,	
de	Magyarországon	 bejelentett	 lakóhellyel,	 tartózkodási	 hellyel	 rendelkező	magyar	
állampolgárra,

•	 Magyarország	 területén	három	hónapnál	 hosszabb	 ideig	 tartózkodó	EGT-állampol-
gárra, harmadik országbeli állampolgárra és hontalan személyre.

Bár	a	népszámlálás	érintettje	minden	címen	szereplő	személy,	a	cselekvőképtelen	vagy	
korlátozottan	cselekvőképes	személy	esetében	a	törvényes	képviselőt	kérjük	válaszadás-
ra,	a	16–18	évesek	esetében	vagy	a	törvényes	képviselő,	vagy	a	korlátozottan	cselekvő-
képes	kiskorú	maga,	de	a	törvényes	képviselő	hozzájárulásával	teheti	meg	válaszait.

f)	A kezelt adatok:
Címadatok:	a	népszámlálás	 felkérő	 leveleinek	kézbesítése	házszámszintű	 lakáscímre,	
illetve intézeti címre történik.
Egyedi belépési kód (token):	címhez	rendelt	azonosító,	a	kérdőívkitöltőbe	történő	belé-
pésre szolgál.
Ügyfélkapu tárhely azonosító:	 a	 KSH	 az	 adatgyűjtési	 időszakban	 az	 Ügyfélkapun	 
keresztül	általános	(nem	névre	szóló)	tájékoztatókat,	emlékeztetőket	küld	az	ügyfélkapu	
regisztrációval	rendelkező	adatszolgáltatóknak.

g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A KSH népszámlálási címállománya nem tartalmaz a címen kívül más adatot, ennek meg-
őrzésére	nincs időkorlát.
Az	egyedi	belépési	kódot	(tokent)	a	KSH	az	összeírási	időszak	végéig	(2022. november 
28-ig)	őrzi	meg.
A	KSH-val	szerződött,	nyomdai	feladatokat	ellátó	szolgáltató	a	KSH-tól	megkapott	címál-
lományt	és	a	felkérő	levelek	elektronikus	tartalmát	(ideértve	a	tokent	is)	köteles	a	szerző-
désben	meghatározott	szolgáltatás	teljesítését	követően	haladéktalanul	megsemmisíteni.
Az	ügyfélkapus	 tárhely	azonosító	adatokat	a	KSH	az	összeírási	 időszak	végéig	 (2022. 
november 28-ig)	őrzi	meg.
A	nem	kézbesített	felkérő	levelek	a	KSH	székhelyére	mennek	vissza.	A	KSH	a	visszaérke-
zett	felkérő	leveleket	felbontás	nélkül,	cím	alapján	rögzíti	a	rendszerében	a	teljességelle-
nőrzéshez,	majd	jegyzőkönyvvel	dokumentálva	megsemmisíti	azokat.
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2. Belépési kód igénylése

A	KSH	címállományában	nem	szereplő	címek,	vagy	pontatlan	címek	esetén,	illetve	nem	kézbesí-
tett	vagy	elvesztett	levelekből	adódóan	hiányzó	belépési	kód	(token)	külön	igénylését	ügyfélkapun	
keresztül	űrlap	kitöltésével	biztosítjuk.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pontja,	vagyis	az	adatkezelés	törvényben	(a	népszámlá-
lási	törvényben)	rögzített	közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

b)	Az adatkezelés célja: 
A	népszámláláshoz	igényelt	belépési	kód	(token)	címhez rendelése és kiküldése a meg-
adott e-mail-címre. A név ellenőrzése is megtörténik.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A KSH	Népszámlálási	és	népesedési	statisztikai	főosztálya,	Informatikai	szolgáltató	főosz-
tálya	és	Kiadói	főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai.

d)	Az adatfeldolgozók: 
A KSH a belépési kód igényléséhez, tárolásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

e)	Az érintettek: 
A	 népszámlálási	 kérdőív	 önkitöltését	 választók,	 akik	 ügyfélkapun	 keresztül	 igényelnek	 
belépési kódot.

f)	A kezelt adatok:
Igénylő	által	megadott	név, lakáscím/intézeti cím, e-mail-cím és az igénylés oka.

g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A	KSH	a	 belépési	 kódot	 és	 az	 igényléshez	 szükséges	 adatokat	 az	 összeírási	 időszak	 
végéig	(2022. november 28-ig)	őrzi	meg.

3. Önkéntes, e-mail-címes regisztráció az internetes önkitöltéshez

A	népszámlálási	kérdőívet	ki	 lehet	 tölteni	az	 interneten	2022.	október	1–16.	között,	vagy	2022.	
október	17-től	november	20-ig	a	számlálóbiztos	jelenlétében,	interjús	módszerrel.	Aki	az	interne-
tes	kitöltést	választja,	az	első	alkalommal	a	KSH	által	a	felkérő	levélben	megadott	belépési	kóddal	
tud	belépni	az	alkalmazásba.	Az	előzetesen	eljuttatott	belépési	kód	hiányában	a	KSH-tól	külön	
igényelt	kóddal	van	lehetőség	a	kitöltésre.	Az	első	belépést	követően	lehetőség	lesz	regisztráció	
nélküli,	azonnali	kitöltésre.	Amennyiben	nem	történik	e-mail-címes	regisztráció,	nincs	 lehetőség	 
a	félbehagyott	kérdőív	kitöltésének	folytatására.
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Az e-mail-címes regisztráció abban az esetben szükséges, ha az adatszolgáltató több részletben 
kívánja	a	kérdőívet	kitölteni.	A	felhasználói	fiókba	később	visszaléphet,	és	folytathatja	a	kérdőív	
kitöltését.	A	mentett,	de	el	nem	küldött	kérdőívadatok	az	önkitöltési	időszak	végét	követően	a	KSH	
kezelésébe kerülnek.

a) Az adatkezelés jogszabályi alapja:
A	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	a)	pontja,	vagyis	az	érintett	hozzájárulása.

b) Az adatkezelés célja:
A	regisztrációhoz	szükséges	adat	(e-mail-cím)	kezelésének	célja	olyan	felhasználói	fiók
létrehozása, amelybe a válaszadó beléphet a kérdőív több részletben történő kitöltése
érdekében.	Amennyiben	a	megadott	 jelszót	elfelejti,	új	 jelszó	küldésének	 lehetősége	 is
fennáll.

c) Az adatkezelésre jogosultak:
A KSH	 Népszámlálási	 és	 népesedési	 statisztikai	 főosztálya	 és	 Informatikai	 szolgáltató
főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai.

d)Az adatfeldolgozók:
A KSH adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

e)Az érintettek:
Olyan válaszadó, aki az internetes önkitöltési módszert választotta, és létrehoz felhasz-
nálói fiókot	 is.	Több	érintettről	is	lehet	egy	felhasználói	fiókon	keresztül	adatot	szolgál- 
tatni.

f) A kezelt adatok:
A	válaszadó	által	a	kérdőívkitöltőben	megadott	e-mail-cím.

g) Az	adatkezelés	időtartama:
A	regisztráció	céljából	megadott	e-mail-cím	a	kérdőív	véglegesítéséig,	ennek	hiányában
az	 összeírási	 időszak	 végéig	 (2022. november 28-ig)	 tárolódnak	 és	 nem	 kerülnek
archiválásra.
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4. Látogatók számának mérése

A	KSH	az	általa	működtetett	internetes	sitecsalád	(www.nepszamlalas2022.hu, www.ksh.hu doma-
in	nevek	alatti	oldalak	és	aloldalak)	látogatottságának	méréséhez	és	látogatóinak	viselkedésének	
figyeléséhez,	statisztikák	készítéséhez	és	hirdetései	eredményességének	méréséhez	a	Google	
Analytics	nevű	rendszert	alkalmazza.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	f)	pontja,	vagyis	az	adatkezelés	a	KSH	jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges. A KSH jogos érdeke a kitöltés technikai feltételeinek biz-
tosítása,	a	honlap	működésének	nyomon	követése,	ami	a	belépések	számlálásával	és	 
a hibaüzenetek mérésével tud megvalósulni.

b)	Az adatkezelés célja: 
A	KSH	a	Google	Analytics	nevű	programot	elsősorban	statisztikái	előállításához	használ-
ja, többek között méri vele a kommunikáció eredményességét. A program használatával 
a	KSH	főként	arról	szerez	információt,	hogy	hány	látogató	kereste	fel	weboldalát,	és	ők	
mennyi	időt	töltöttek	a	weboldalon.	A	program	felismeri	a	látogató	IP-címét,	így	tudja	kö-
vetni,	hogy	a	látogató	visszatérő	vagy	új	látogató-e,	továbbá,	hogy	a	látogató	milyen	utat	
tett meg a weboldalon és hova lépett be.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A KSH Kommunikációs és Tájékoztatási Igazgatósága, Népszámlálási és népesedési sta-
tisztikai	főosztálya	és	Informatikai	szolgáltató	főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai.

d)	Az adatfeldolgozók: 
A KSH adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

e)	Az érintettek: 
A	KSH	honlapjának	és	kérdőívkitöltő	látogatói, akik sikeresen vagy sikertelenül belépnek 
a	kérdőívkitöltőbe,	illetve	akik	kitöltést	kezdeményeznek.

f)	A kezelt adatok:
A	honlapra	és	a	kérdőívkitöltőbe	látogatók	számítógépének	IP-címe, a látogatás dátuma 
és időpontja.

g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
Az	adatok	megőrzésének	ideje	a	Google	Analytics-szolgáltatás	szerinti	időtartam.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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5. A népszámlálási lakás- és személyi kérdőív kitöltése internetes 
önkitöltéssel vagy interjús módszerrel

A	népszámlálási	kérdőívet	az	alábbi	módokon	lehet	kitölteni:
- Az interneten	2022.	október	1–16-ig.	Aki	az	internetes	kitöltést	választja,	első	alkalommal	
a	KSH	által	a	felkérő	 levélben	megadott	belépési	kóddal	 tud	belépni	a	kérdőívkitöltőbe.	 
Az	előzetesen	eljuttatott	belépési	kód	hiányában	a	KSH-tól	külön	igényelt	kóddal	van	le-
hetőség	a	kitöltésre.

- A számlálóbiztos jelenlétében interjús módszerrel elektronikus úton a KSH által biztosí-
tott	eszközzel	2022.	október	17-től	november	20-ig.	Aki	az	interjús	módszert	választja,	azt	
kitöltés	céljából	a	lakáscímen/intézeti	címen	felkeresi	a	számlálóbiztos.	Az	adatszolgálta-
tó kifejezett kérésére a számlálóbiztos részére megadott telefonszámon is megtartható  
az interjú.

- A fedél nélküli hajléktalan személyek esetében interjús adatfelvétel valósul meg, 2022. 
október	17-től	november	20-ig.

-	 Az	összeírásból	 kimaradt	 személyek	és	 lakásuk	pótösszeírását	 2022.	november	21-től	 
28-ig kell befejezni.

-	 Előre	nem	 látható	körülmény	által	 indokolt	esetben	–	a	KSH	egyedi	döntése	alapján	–	 
teljesültnek	kell	tekinteni	a	2022.	október	16-a	után	a	KSH	által	meghatározott	időszakban,	
de legfeljebb 2022. november 20-ig történt internetes önkitöltéssel teljesített adatszolgál-
tatást	is.	Előre	nem	látható	körülménynek	kell	tekinteni	különösen	az	internetes	önkitöltés	
megvalósulását	akadályozó	bármilyen	külső	körülményt.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A	népszámlálási	törvény	alapján	a	Magyarország	területén	2022.	október	1-jén	0	órakor	
fennálló	állapot	alapulvételével	a	természetes	személyekről	és	a	lakásokról	népszámlálást	
(2022.	évi	népszámlálás)	kell	 tartani.	A	népszámlálási	törvény	alapján	az	adatszolgálta-
tás	bizonyos	adatkörök	kivételével	kötelező.	Az	adatszolgáltatás	az	egészségi	állapotra,	 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
Az adatszolgáltatók kötelesek a 2022. évi népszámlálás körébe tartozó adatokat a való-
ságnak	megfelelően	megadni.
A	kötelező	adatkörök	esetén	a	 jogalap	a	GDPR	6.	 cikk	 (1)	bekezdés	e)	pontja,	 vagyis	 
az	 adatkezelés	 törvényben	 (a	 népszámlálási	 törvényben)	 rögzített	 közérdekű feladat 
végrehajtásához	szükséges,	figyelemmel	a	statisztikai	 törvény	és	a	népszámlálási	 tör-
vény rendelkezéseire.
Az	önkéntesen	szolgáltatott	különleges	adatok	esetén	a	jogalap	a	GDPR	6.	cikk	(1)	bekez-
dés	a)	pontja	és	a	9.	cikk	(2)	bekezdés	a)	pontja,	vagyis	az	érintett hozzájárulása.
A	statisztikai	törvény	8.	§	(2)	d)	pontja	alapján	a	KSH	feladata	a	népesség	adatainak	ösz-
szeírása	céljából	 időszakonként	törvényben	meghatározott	módon	népszámlálás	végre-
hajtása,	és	az	ezekből	származó	adatok	közzététele.
A	362/2020.	(VII.	23.)	Korm.	rendelet	2.	melléklete	sorolja	fel	az	adatkörök	pontos	tartal-
mát,	figyelembe	véve	az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	763/2008/EK	rendeletében	rész-
letesen	felsorolt	kötelezően	előállítandó	adatokat.
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b)	Az adatkezelés célja: 
A társadalmi folyamatok változása szükségessé teszi, hogy a magyarországi és az eu-
rópai	uniós	döntéshozók	számára	döntéseik	előkészítéséhez	és	hatásainak	méréséhez	
megbízható,	időszerű	és	területileg	részletes	adatok	álljanak	rendelkezésre.	A	tízévenként	
végrehajtott népszámlálás ehhez egyedülálló adatforrást biztosít, mivel részletes képet 
ad	a	népesség	nagyságáról,	demográfiai	viszonyairól,	nemzetiségi,	vallási	összetételéről,	
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási, családi viszo-
nyairól	és	életkörülményeiről.	A	népszámlálás	nemcsak	minden	egyes,	Magyarországon	
életvitelszerűen	élő	személyre	terjed	ki,	hanem	az	ország	lakásállományának	teljes	körű	
összeírása	is,	így	a	lakások	jellemzőiről	is	részletes	tájékoztatást	ad.
A	KSH	a	népszámlálás	során	gyűjtött	adatokat	kizárólag	statisztikai célból kezeli, nem 
használja fel konkrét személyre vonatkozó intézkedés vagy döntés alátámasztására, és e 
célból sem továbbítja más szervezet részére.

c)	Az adatkezelésre jogosultak:
Adatkezelők:
A KSH	 Népszámlálási	 és	 népesedési	 statisztikai	 főosztálya	 és	 Informatikai	 szolgáltató	
főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai:	megfelelő	jogosultságokkal,	titoktartási	nyilatkozat-
tal kezelik a népszámlálási adatokat a KSH-n belül.
Számlálóbiztos:	interjú	esetén	adatkezelőnek	minősül,	hiszen	a	kérdőív	kitöltését	végzi	
el	a	KSH	által	rendelkezésére	bocsátott	összeírói	eszközön.	A	jegyző	megbízási	szerző-
dést köt a számlálóbiztossal, akit titoktartási kötelezettség terhel, kizárólag az összeírói 
eszközt használhatja az összeírásra.
Felülvizsgáló:	a	számlálóbiztosok	munkáját	koordinálja	és	ellenőrzi,	esetenként	jelen	van	
az	 interjú	során,	ezáltal	 fültanúja	 lehet	az	 interjún	elhangzottaknak.	A	 jegyző	megbízási	
szerződést	köt	a	felülvizsgálóval,	akit	ugyancsak	titoktartás	terhel.
Nem adatkezelők:
A KSH megyei (fővárosi) felelőse	a	KSH	területfelelősök	munkáját	irányítja	és	ellenőrzi,	
a	népszámlálási	kérdőív	adatait	nem	kezeli.
A KSH területfelelőse	kapcsolatot	tart	a	jegyzőkkel	és	a	felülvizsgálókkal,	a	népszámlá-
lási	kérdőív	adatait	nem	kezeli.	
A jegyzők	(helyi	népszámlálási	felelős)	és	segítőik	(népszámlálási	koordinátor	és	nép-
számlálási	referens)	a	számlálóbiztosok	tevékenységének	koordinációját	végzik.	A	jegy-
zők	állnak	jogviszonyban	a	számlálóbiztosokkal	és	a	felülvizsgálókkal,	azonban	nem	mi-
nősülnek	adatkezelőnek	a	népszámlálási	kérdőív	adatai	vonatkozásában.
A KSH minőségellenőre	a	végrehajtás	valamennyi	szereplőjétől	kérhet	a	népszámlálás	
előkészítésével,	végrehajtásával	kapcsolatos	bármilyen	információt,	betekinthet	az	ezzel	
kapcsolatos dokumentumokba. Hatásköre ugyanakkor nem terjed ki az adatszolgáltatók 
által	az	adatgyűjtés	körében	megadott	adatokba	való	betekintésre,	azokat	nem	kezeli.

d)	Az adatfeldolgozók: 
A	KSH	a	lakás-	és	személyi	kérdőív	kitöltése	fázisában	nem	vesz	igénybe	adatfeldolgozót.
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e)	Az érintettek: 
Minden,	Magyarország	területén	élő	vagy	12	hónapnál	rövidebb	ideig	külföldön	tartózko-
dó,	 de	Magyarországon	 bejelentett	 lakóhellyel,	 tartózkodási	 hellyel	 rendelkező	magyar	 
állampolgár,	minden,	Magyarország	területén	három	hónapnál	hosszabb	ideig	tartózko-
dó	EGT-állampolgár,	harmadik	országbeli	állampolgár	és	hontalan	személy.
Bár a népszámlálás érintettje minden fenti személy, a cselekvőképtelen vagy korláto-
zottan cselekvőképes személy	 esetében	a	 törvényes	képviselőt	 kérjük	válaszadásra,	 
a 16–18 évesek	 esetében	 vagy	a	 törvényes	 képviselő,	 vagy	a	 korlátozottan	 cselekvő- 
képes	kiskorú	maga,	de	a	törvényes	képviselő	hozzájárulásával	adhatja	meg	válaszait.

f)	A kezelt adatok:
A népszámlálási törvény határozza meg az adatköröket.
Kötelezően szolgáltatandó adatok:	családi	és	utónév,	nem,	születési	idő,	állampolgár-
ság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyer-
mekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, 
gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel 
összefüggő	napi	közlekedés	és	utazás.
Önkéntesen	 szolgáltatott	 adatok:	 (ezekre	 a	 kérdésekre	 a	 válaszadás	 nem	 kötelező):	
egészségi állapot, fogyatékosság, vallás, anyanyelv és nemzetiség. 
A	 362/2020.	 (VII.	 23.)	 Korm.	 rendelet	 6.	 §	 (1)	 bekezdése	 szerint	 a	 2.	melléklet	 rögzíti	 
az adatkörök tartalmát.

A	KSH	kérdőívkitöltő	programja	 rögzíti	az	összeírás	helymeghatározó	adatát,	annak	elle-
nőrzése	céljából,	hogy	az	összeíró	a	megfelelő	címen	végezte-e	el	az	összeírást.	Az	ada-
tok	kezelésének	 jogalapja	a	KSH	közérdekű	 feladatának	végrehajtása	 (GPDR	6.	cikk	 (1)	
e)	pontja),	 időtartam	az	adatfelvétel	 lezárását	követően	az	ellenőrzés	 időszakáig.	Részle-
tes szabályok a számlálóbiztosok, felülvizsgálók részére szóló adatkezelési tájékoztatóban  
olvashatók.
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Adatkör Adattartalom
Családi- és utónév viselt családi- és utónév, születési családi- és utónév 
Nem férfi,	nő
Születési	idő születési év, hónap, nap
Állampolgárság állampolgárság

Lakóhely

tényleges	(életvitelszerűen	használt)	lakóhely	országa,	települése,	
Magyarország	esetén	közterület,	házszám	is,
bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím országa, 
települése	(ha	az	nem	egyezik	meg	a	tényleges	lakóhely	címével),	
Magyarország	esetén	közterület,	házszám	is,
születési hely országa, települése
születéskori	tényleges	lakóhely	országa,	települése	(ha	az	nem	 
egyezik	meg	a	születési	helyével),
előző	tényleges	lakóhely	országa,	települése,	Magyarország	esetén	
közterület, házszám is,
a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje,
korábbi külföldi tényleges lakóhely országa, a külföldi tartózkodás  
kezdetének	dátuma,	a	visszaérkezés	vagy	ténylegesen	Magyaror-
szágra költözés dátuma

A lakáshasználat jogcíme lakáshasználat	jogcíme	(tulajdonos	vagy	rokona,	bérlő	vagy	rokona,	
egyéb)

Nemzetiséga) nemzetiséghez tartozás
Anyanyelva) anyanyelv
Családi, baráti közösségben beszélt nyelva) családi, baráti közösségben beszélt nyelv
Nyelvismeret beszélt nyelv
Vallása) vallási hovatartozás
Családi állapot törvényes családi állapot

Élve született gyermekek élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési 
éve, hónapja

Családi állás

családban,	háztartásban	betöltött	szerep	(pl.	férj,	feleség,	élettárs,	
gyermek,	egyedülálló),	házas	családi	állapotú,	valamint	élettársi	kap-
csolatban	élő	személy	esetén:	a	házasságkötés,	élettársi	kapcsolat	
létesítésének éve, hónapja, házastársával, élettársával együtt vagy 
tőle	külön	él

Iskolába járás iskolába,	óvodába,	bölcsődébe	járás,	az	iskola	típusa,	képzés	formája

Iskolai és szakmai végzettség
alapfokú iskolában elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befeje-
zett iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés 
éve, digitális jártasság

Gazdasági	aktivitás
gazdasági	aktivitás	kategóriái	(pl.	dolgozik,	munkanélküli,	nyugdíjas),	
munkavégzés	az	eszmei	időpontot	megelőző	héten,	nem	dolgozónál	
az utolsó munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás

Foglalkozás foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalma- 
zottak	száma	(létszám-kategóriák	szerint)

Munkáltató	és	munkahely munkáltató/vállalkozás	jellemző	tevékenysége,	munkáltató/vállalkozás	
megnevezése, munkahely települése, külföld esetén országa is

Tanulással,	munkavégzéssel	összefüggő	
napi közlekedés és utazás

munkahely,	bölcsőde,	óvoda,	iskola	települése,	külföld	esetében	 
országa	is,	napi	közlekedés	eszköze,	időtartama

Egészségi állapota)
funkcionális tevékenység, amelyben az egészségi állapot nehézséget 
okoz, tartós betegség megléte, szociális tevékenység, amelyben  
a tartós betegség akadályozza

Fogyatékossága) fogyatékosság megléte és típusa, szociális tevékenység, amelyben  
a fogyatékosság akadályozza

a) Az adatszolgáltatás önkéntes.
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g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A	kérdőív	lezárásának	és	elküldésének	pillanatában,	akár	az	interneten	keresztül	töltik	ki,	
akár a számlálóbiztos tölti ki az összeíró eszközön, automatikusan megtörténik az adatok 
álnevesítése.	Ez	azt	 jelenti,	hogy	a	nevet	 leválasztjuk	a	kérdőívről,	és	a	kérdőív	adatai	
vissza	nem	fejthető	alfanumerikus	kód	segítségével	egy	automatikusan	generált	technikai	
azonosítót kapnak. 
Az	álnevesített	adatok	kapcsolata	a	természetes	személyekkel	kizárólag	az	adatok	elő-
készítésével,	feldolgozásával	összefüggő	célból,	a	cél	eléréséig	szükséges	mértékben	és	
ideig	állítható	helyre,	és	kizárólag	az	adatok	előkészítésével,	feldolgozásával	összefüggő	
célból, a cél eléréséig szükséges mértékben és ideig kapcsolható össze a 2022. évi nép-
számlálás céljára felhasznált adminisztratív adatokkal.
A vallásra és nemzetiségre vonatkozó álnevesített adatok kapcsolatát a természetes sze-
méllyel	az	adatfeldolgozás	lezárását	(2023.	november	28.)	követően	véglegesen	meg	kell	
szüntetni.

6. Adminisztratív adatátvételek

A	2022.	évi	népszámlálás	az	európai	gyakorlatot	követve	kombinált	lesz:	hagyományos,	kérdőív	
alapú és adminisztratív adatokat is felhasznál.
A népszámlálási törvény rögzíti, hogy mely szervezetek mely nyilvántartásának milyen adatköreit 
adják át a KSH részére a népszámlálás végrehajtása céljából. Az adatállományok átvételét és ke-
zelését	az	adminisztratív	adatállományok	adatgazda-szervezetekkel	kötött	nyilvános	együttműkö-
dési	megállapodások	rögzítik.	(link)	A	KSH	az	adatállományok	átvételére	és	kezelésére	egységes	
rendszert	(KARÁT)	alkalmaz.
A	 kérdőíven	 gyűjtött	 adatoknak	 a	 korábbi	 népszámlálások	 adataival	 összehasonlíthatónak	 kell	
lenniük,	továbbá	összevethetőknek	kell	lenniük	az	adminisztratív	adatokkal	is,	annak	érdekében,	
hogy	az	adatokat	integrálva	egy	széles	körű	elemzési	és	döntés-előkészítési,	monitorozási	poten-
ciált	biztosítanak	a	következő	időszakra.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pontja,	vagyis	az	adatkezelés	közérdekű	feladat	végre-
hajtásához	szükséges,	figyelemmel	a	statisztikai	és	a	népszámlálási	törvény	rendelkezé-
seire.
A statisztikai törvény	jogi	lehetőséget	teremt	a	KSH	számára	adminisztratív	adatok	átvé-
telére és használatára:
-	 Az	adminisztratív	adatforrások	adattartalma	–	a	statisztikai	törvényben	foglaltak	figye-
lembevételével	–	hivatalos	statisztikai	célra	korlátozás	nélkül	felhasználható	(28.	§	(1)	
bekezdés).

-	 Az	adminisztratív	adatforrást	kezelő	szerv	a	minősített	adat	kivételével	egyedi	azono-
sításra	alkalmas	módon,	a	kapcsolódó	kiegészítő	információkkal	(metaadat)	köteles	az	
általa jogszabály felhatalmazása alapján a nyilvántartásban mint adminisztratív adatfor-
rásban	kezelt	adatot	átadni	(28.	§	(4)	bekezdés).

https://www.ksh.hu/kozerdeku_tevekenysegre_egyuttmukodesi_megallapodasok
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- Az adminisztratív adatok átvételével kapcsolatos részletes szabályokról az adminisztra-
tív	adatok	kezelője	és	a	hivatalos	statisztikai	szolgálat	adatot	átvevő	tagja	az	adatigény	
benyújtását	és	a	hivatalos	statisztikai	cél	igazolását	követően	késedelem	nélkül	megál-
lapodást	köt.	A	megállapodást	a	felek	a	honlapjukon	nyilvánosságra	hozzák	(28.	§	(7)	
bekezdés).

A népszámlálási törvény	6.	§	(1)	bekezdése	lehetővé	teszi,	hogy	a	2022.	évi	népszámlá-
lás céljából az adatfeldolgozás lezárásáig a KSH egyedi azonosításra alkalmas módon és 
térítésmentesen átvehesse és kezelhesse, valamint a 2022. évi népszámlálás adatainak 
előkészítésekor	és	feldolgozásakor	–	a	statisztikai	törvény	rendelkezéseivel	összhangban,	
a hiányzó adatok pótlása érdekében – összekapcsolhassa egymással és a népszámlálás 
során	felvett	adatokkal	a	6.	§	(1)	bekezdésben	felsorolt	nyilvántartások	adatait.
Az összekapcsolás technikailag csak abban az esetben valósítható meg, ha az egyes 
kérdőíveket	kitöltő	személyek	azonosíthatóak,	azaz	a	népszámlálás	során	rögzítésre	ke-
rül	olyan	személyazonosító	adat,	amely	a	KSH	által	az	adatgazda	szervezetektől	átvett	
adminisztratív adatállományokban is megtalálható. Ez indokolja a név felvételének köte-
lezettségét.

b)	Az adatkezelés célja: 
Az adminisztratív adatforrások hozzájárulnak a teljes lefedettség biztosításához, a hiány-
zó	adatok	pótlásához,	az	adatok	minőségének	 javításához,	ugyanakkor	az	 ilyen	 jellegű	
felhasználásuk	a	közvetlen	adatfelvételek	adminisztratív	alapú	kiváltását	készíti	elő.	Ezt	
az	 is	 szükségessé	 teszi,	hogy	2024-től	a	kötelezően	előállítandó	népszámlálási	 jellegű	
adatokat már nem tízévenként, hanem évente kell szolgáltatni az európai uniós jogsza-
bálytervezet szerint.
Az	adatok	 kezelésének	 célja	 a	 népszámlálási	 adatok	előkészítése,	 illetve	 feldolgozása	
a népszámlálások adekvát eredményének garantálása érdekében. Az adatkezelés célja 
különösen	a	hiányos	adatok	pótlása,	teljes	körűségének	ellenőrzése,	a	jövőbeni	népszám-
lásokhoz	széleskörű	elemzési	és	döntés-előkészítési	potenciál	biztosítása.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A KSH	 Népszámlálási	 és	 népesedési	 statisztikai	 főosztálya	 és	 Informatikai	 szolgáltató	
főosztálya	tisztviselői	és	munkatársai.
Az adminisztratív állományokat az alábbi közfeladatot ellátó szervek mint másodlagos 
adatforrások adatgazdái kezelik:
- Belügyminisztérium https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium, 1051 Budapest, 

József Attila utca 2–4.
-	 Magyar	Államkincstár	http://www.allamkincstar.gov.hu/, 1054 Budapest, Hold u. 4.
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal https://www.nav.gov.hu/, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
-	 Nemzeti	Egészségbiztosítási	Alapkezelő	http://www.neak.gov.hu/, 1139 Budapest, Váci 
út	73/A.

- Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
-	 Innovációs	 és	 Technológiai	 Minisztérium	 https://2015-2019.kormany.hu/hu/innovacios 

-es-technologiai-miniszterium,	1011	Budapest,	Fő	utca	44–50.

https://2015-2019.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://2015-2019.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
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- Lechner Tudásközpont http://lechnerkozpont.hu/, 1111 Budapest, Budafoki út 59.
-	 Nemzeti	Szakképzési	és	Felnőttképzési	Hivatal	https://www.nive.hu/, 1089 Budapest, 

Kálvária tér 7.

A felhasznált adminisztratív nyilvántartások:
- a Belügyminisztérium Központi Címregisztere, személyi adat- és lakcímnyilvántartása, 
idegenrendészeti	nyilvántartása,	menekültügyi	nyilvántartása;

-	 a	Magyar	Államkincstár	ellátotti,	nyugdíj-,	jogszerzési	nyilvántartása,	szociális	ellátások	
nyilvántartása,	családtámogatási	nyilvántartásai;

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal magyar és a külföldi munkavállalók és egyéni vállalkozók 
járulék-adatbázisainak	nyilvántartásai;

-	 a	Nemzeti	Egészségbiztosítási	Alapkezelő	egészségbiztosítási	adatbázisa;
-	 az	 Oktatási	 Hivatal	 Köznevelési	 Információs	 Rendszere,	 Felsőoktatási	 Információs	
Rendszere;

-	 az	Innovációs	és	Technológiai	Minisztérium	álláskereső-nyilvántartása;
-	 a	Lechner	Tudásközpont	Egységes	Elektronikus	Közműnyilvántartási	Rendszere;
-	 Nemzeti	Szakképzési	és	Felnőttképzési	Hivatal	Tanuló	Szakképzés	Információs	Rend-

szere.

d)	Az adatfeldolgozók: 
A	KSH	adatfeldolgozót	vesz	igénybe	a	KARÁT	adatgyűjtő	rendszer	fejlesztéséhez,	támo-
gatásához.	Az	adatfeldolgozó	neve,	elérhetősége:	ALBACOMP	RI	Rendszerintegrációs	
Kft.	 (Székhely:	 8000	Székesfehérvár,	Mártírok	 útja	 3.	B.	 ép.	Adószám:	 14464401-2-07	
Cégjegyzékszám:	07	09	015199).

e)	Az érintettek: 
Az	c)	és	f)	pontban	felsorolt	nyilvántartásokban	szereplő	természetes	személyek.

f)	A kezelt adatok:
A KSH a népszámlálás céljából az alábbi adatokat veszi át:
-	 a	Központi	Címregiszter	vonatkozásában	a	lakás	címére;
-	 a	 személyi	 adat-	és	 lakcímnyilvántartás	vonatkozásában	a	nemre,	a	 születési	 időre,	 
az	állampolgárságra,	a	lakóhelyre,	a	családi	állapotra;

-	 az	idegenrendészeti	nyilvántartás	vonatkozásában	az	állampolgárságra,	a	lakóhelyre;
-	 a	menekültügyi	nyilvántartás	vonatkozásában	az	állampolgárságra,	a	lakóhelyre;
-	 a	Köznevelési	 Információs	Rendszer	 vonatkozásában	a	 köznevelési	 intézményekkel	
fennálló	óvodai,	tanulói	jogviszonyra,	valamint	a	megszerzett	végzettségre;

-	 a	 Felsőoktatási	 Információs	Rendszer	 vonatkozásában	 a	 felsőoktatási	 intézménnyel	
fennálló	jogviszonyra	és	a	megszerzett	szakképzettségre;

- az ellátotti, nyugdíj-, jogszerzési nyilvántartás vonatkozásában a gazdasági aktivitáson 
belül	az	ellátottság	tényére;

- a szociális ellátások nyilvántartása vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül  
az	ellátottság	tényére;
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- a családtámogatási nyilvántartások vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül  
az	ellátottság	tényére;

- a magyar és a külföldi munkavállalók és egyéni vállalkozók járulék-adatbázisainak nyil-
vántartásai vonatkozásában a gazdasági aktivitásra, foglalkozásra, munkáltatóra, mun-
kahelyre;

- az egészségbiztosítási adatbázis vonatkozásában a gazdasági aktivitáson belül az el-
látottság	tényére;

-	 az	álláskeresők	nyilvántartása	vonatkozásában	a	gazdasági	aktivitásra;
-	 az	Egységes	Elektronikus	Közműnyilvántartási	Rendszer	vonatkozásában	a	kommuná-

lis ellátottságra vonatkozó adatkörökbe tartozó adatok.
-	 a	Tanuló	szakképzés	 Információs	Rendszer	vonatkozásában	a	köznevelési	 intézmé-

nyekkel fennálló tanulói jogviszonyra, valamint a megszerzett végzettségre.

Az átvett adatok táblázatos formában:
OSAP  
szám Nyilvántartás megnevezés Személyes adat  

kategória
Adat-
forrás

2196 Külföldi állampolgárok adatai cím, születési hely BM
2326 Munkavállalók	és	egyéni	vállalkozók	járulékadatai adóazonosító, TAJ-szám, 

név, születési dátum
BM

2480 Központi	Címregiszter	(KCR) cím BM
2481 Személyi adat- és lakcímnyilvántartás név, születési hely és dátum, 

anyja neve, személyi szám, 
cím

BM

2488 A	köznevelésben	résztvevők	adatai	(KIR) név, születési dátum, anyja 
neve, cím, TAJ-szám, oktatá-
si azonosító

OH

A	felsőoktatásban	és	doktori	képzésben	résztvevők	adatai név, születési hely és dátum, 
anyja neve, cím, TAJ-szám, 
oktatási azonosító

2489 Csecsemőgondozási	díjban	(csed)	gyermekgondozási	díjban	
(gyed),	örökbe	fogadói	díj	(öfd),	valamint	táppénzben	részesü-
lők	nyilvántartása

név, születési dátum,  
TAJ-szám, cím

MÁK

2490 Gyermekgondozást	segítő	ellátásban	(gyes),	gyermeknevelési	
támogatásban	(gyet)	valamint	fogyatékossági	támogatásban	
részesülők	nyilvántartása

név, születési dátum,  
TAJ-szám, cím

MÁK

2491 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat 
igénybe	vevők	nyilvántartása

név, születési dátum,  
TAJ-szám, cím

MÁK

Szociális	pénzbeli	és	természetbeni	ellátásokat	igénybe	vevők	
nyilvántartása

2492 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők	nyilvántartása	

név, születési dátum,  
TAJ-szám, cím

MÁK

2496 Társadalombiztosítási szám nyilvántartás név, születési dátum,  
TAJ-szám, cím

NEAK

2497 Szja név, cím, adóazonosító NAV
2514 Térképi rétegek a népszámláláshoz cím ITM
8048 Nyilvántartott	álláskeresők születési dátum, TAJ-szám ITM
2554 A	szakképzésben	résztvevők	adatai	(SZIR) még nincs megállapodás NSZFH
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A KSH az adminisztratív nyilvántartásokból kizárólag átveszi a szükséges adatokat, és 
nem továbbít se nevet, se hozzá kapcsoló adatokat sem vissza, sem más szervezet ré-
szére.
A	 pótláshoz,	 editáláshoz	 azonosítóként	 a	 KSH	 elsődlegesen	 a	 családi	 és	 az	 utónevet	
használja, ugyanakkor az átfedések elkerülése érdekében az adminisztratív adatok közöt-
ti	kapcsolatképzés	alapjaként	használja	szükség	szerint	a	következő	azonosító	adatokat:
- Név, születési név
-	 azonosító	szám	(TAJ-,	adószám)
-	 Születési	idő	(év,	hó,	nap)
- Nem
- Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok:

• irányítószám
• település
•	 utca,	házszám,	épület,	lépcsőház,	szint,	ajtószám.

g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A 2022. évi népszámlálás céljából az adatfeldolgozás lezárásáig a KSH egyedi azono-
sításra alkalmas módon és térítésmentesen átveheti és kezelheti, valamint a 2022. évi 
népszámlálás	adatainak	előkészítésekor	és	feldolgozásakor	–	a	statisztikai	törvény	ren-
delkezéseivel összhangban, a hiányzó adatok pótlása érdekében – összekapcsolhatja 
egymással és a népszámlálás során felvett adatokkal az adminisztratív nyilvántartások 
adatait.
A	közvetlen	azonosító	adatok	törlése	a	hivatalos	statisztikai	cél	megszűnésével	válik	kö-
telezővé.

Az adatok és a nyilvántartások összekapcsolása a KSH által képzett ún. technikai azono-
sító segítségével történik. Az adminisztratív adatokkal való összekapcsolás azonban nem 
folyamatos	tevékenység,	hanem	a	népszámlálási	adatok	előkészítésének,	feldolgozásá-
nak idejére korlátozódik.
Az álnevesítéssel a feldolgozás idejére a kapcsolat azonban végig helyreállítható az érin-
tett és az adatok között, mert a kapcsolat hivatalos statisztikai célból, az adott statisztikai 
cél	eléréséig,	ideiglenesen	szükséges	a	népszámlálási	adatok	előkészítése,	feldolgozása	
miatt.
Az álnevesítés alatt az érintett azonosítására szolgáló adatokat elkülönítetten kell kezelni 
a statisztikai egyéb adatoktól.
A	 felvett	 és	álnevesített	 adatok	kizárólag	a	2022.	évi	népszámlálási	 adatok	előkészíté-
sével,	feldolgozásával	összefüggő	célból,	a	cél	eléréséig	szükséges	mértékben	és	ideig	
kapcsolhatóak össze.
Az	adatelőkészítési,	adatfeldolgozási	folyamat	legkésőbb	2023.	november	28-ig	tart.
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7. Call Center adatkezelése

A	KSH	a	népszámlálás	időtartamára	Call	Centert	biztosít	a	lakossági	kérdések	megválaszolása	
és segítségnyújtás céljából.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
Az	adatkezelés	jogalapja	a	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pontja,	vagyis	az	adatkezelés	
törvényben	(a	statisztikai	törvény	8.	§	(2)	d)	pontja,	valamint	a	népszámlálási	törvény)	rög-
zített közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

b)	Az adatkezelés célja: 
Az	adatkezelés	célja	a	hivatallal	kapcsolatba	lépők	2022.	évi	népszámlálással	kapcsolatos	
kérdéseinek	megválaszolása,	igényei	teljesítése;	internetes	önkitöltés	segítése,	monitor-
ing, illetve felhasználói kérdések elemzése.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A KSH	Népszámlálási	és	népesedési	statisztikai	 főosztálya	 tisztviselői	és	munkatársai,	
valamint	erre	a	feladatra	külön	kijelölt	KSH-tisztviselők	és	-munkatársak.

d)	Az	adatfeldolgozók	neve,	elérhetősége: 
UNITED	CALL	CENTERS	Kft.	(Székhely:	3525	Miskolc,	Kis-Hunyad	utca	9.	II.	Adószám:	
11843157205,	Cégjegyzékszám:	05	09	018137).

e)	Az érintettek: 
Az	 adatkezelés	 érintettjei	 a	 Call	 Centerrel	 kapcsolatba	 lépő	 személyek,	 szolgáltatást	
igénybe	vevők.

f)	A kezelt adatok:
A telefonos ügyfélszolgálat során kezelt adatok köre:
A telefonbeszélgetés önmagában nem jár feltétlenül személyes adatok kezelésével, azon-
ban	önkéntelenül	 is	elhangozhat	a	 telefonáló	neve	(pl.	bemutatkozáskor),	 rá	vonatkozó	
bármely	információ	amennyiben	a	kérdőív	kitöltéséhez	kér	segítséget.
A	telefonbeszélgetéseket	nem	rögzítjük.	A	hívást	kezdeményező	ugyanakkor	kérheti	hívá-
sának rögzítését, ebben az esetben kezelt adat a hangfelvétel.
A Call Center hívásszámlálást alkalmaz.
A telefonbeszélgetés során a hívó telefonszámának vagy e-mail-címének rögzítése és 
tárolása csak az érintett kifejezett kérése esetén történik meg, amennyiben visszahívást 
vagy elektronikus tájékoztatást kér. Abban az esetben, ha a Call Center munkatársa nem 
tudja	megválaszolni	a	kérdést,	az	elérhetőséget	(nevet,	telefonszámot)	továbbítja	a	KSH	
illetékes munkatársainak.
Az e-mailes	ügyfélszolgálat	során	kezelt	adatok	köre:	az	e-mail-küldő	e-mail-címe,	eset-
legesen neve, az e-mail szövegének tartalma.
A Call Center e-mail-számlálást alkalmaz.
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g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük.
A	 hívást	 kezdeményező	 kérheti	 hívásának	 rögzítését,	 ebben	 az	 esetben	 a	 hívásokat	 
a	Call	Center	szolgáltatásra	irányuló	szerződés	teljesülését	követő	5	napon	belül	töröljük,	
kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását.
Az e-mailes ügyfélszolgálat során keletkezett adatokat a Call Center szolgáltatásra irá-
nyuló	szerződés	teljesülését	követő	5	napon	belül	az	e-mail-címeket	haladéktalanul	töröl-
jük, kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását. A leveleket e-mail-cím nélkül  
összesítjük, tartalmukat elemezzük.

8. Nyereményjátékban való részvétel

A népszámlálás során szervezett nyereményjátékról külön sorsolási szabályzat rendelkezik.

a)	Az adatkezelés jogszabályi alapja: 
A	nyereményjátékra	történő	jelentkezéshez	megadott	e-mail-cím	és/vagy	telefonszám	ke-
zelésének	jogalapja:	a	GDPR	6.	cikk	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerint	az	érintett hozzájá-
rulása.
A	nyeremény	átvételéhez/postázásához	és	annak	 igazolásához	szükséges	név,	 lakcím	
és	adóazonosító	jel	kezelésének	jogalapja:	a	GDPR	6	cikk.	(1)	bekezdés	c)	pontja,	azaz	
az	 adatkezelőre	 vonatkozó	 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel  
az	adózás	rendjéről	szóló	2017.	évi	CL.	tv.	34.	§	rendelkezéseire.

b)	Az adatkezelés célja: 
A	sorsoláson	részt	vevő	azonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertessel, valamint a nye-
reményjáték és a nyertes nevének, lakóhelye helységnevének megjelenítése a honlapon 
a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
A név, a lakcím, a adóazonosító jel kezelésének célja a nyeremények átvételének/postá-
zásának igazolása.

c)	Az adatkezelésre jogosultak: 
A	sorsoláson	részt	vevők	által	az	adatszolgáltatás	során	megadott,	a	nyereményjátékban	
felhasznált, majd a nyereményjáték lebonyolítása során megadott személyes adatokat  
a KSH sorsolási bizottságának tagjai, valamint a KSH Népszámlálási és népesedési sta-
tisztikai	 főosztályának,	Gazdálkodási	 főosztályának	 és	 Statisztikai	 koordinációs	 és	 jogi	
főosztályának	illetékes	munkatársai	jogosultak	kezelni.	A	KSH	honlapján	való	közzététel	
útján a nyertesek nevét és lakóhelyének helységnevét a honlap felhasználói megismer-
hetik.

d)	Az adatfeldolgozók: 
A KSH a nyereményjáték lebonyolításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
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e)	Az érintettek: 
A	sorsoláson	részt	vevők.

f)	A kezelt adatok:
Az általuk megadott e-mail-cím	és/vagy	telefonszám. A nyertes esetében a további ada-
tok	a	nyertes	által	a	nyeremény	átvétele/postázása	céljából	megadott	név és lakcím, va-
lamint adóazonosító jel. A KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatok: a kitöltéskor 
kapott visszaigazoló kód és lakóhelyének helységneve.

g)	Az	adatkezelés	időtartama: 
A	sorsoláson	nem	nyert	résztvevők	által	megadott	személyes	adatokat	(e-mail-cím/tele-
fonszám)	a	KSH	a	nyereményjáték	lezárulását	követően	haladéktalanul törli. 
A	nyertes	résztvevők	által	a	nyeremény	átvétele,	illetve	postázása	céljából	megadott	ada-
tokat	(név,	cím,	adóazonosító	jel)	10 évig,	az	adóellenőrzéshez	való	jog	elévüléséig	őriz-
zük	meg,	ellenőrzés	esetén	kizárólag	a	NAV	kérésére	és	részére	továbbítjuk.	A	nyertesek-
nek	a	KSH	honlapján	nyilvánosságra	hozott	adatait	a	KSH	legkésőbb	2022. december 
15-ig a honlapról eltávolítja.

9. Adattovábbítás, adattovábbítás külföldre

A	KSH	se	a	népszámlálási	kérdőíven	 felvett	személyes	adatokat	 (nevet,	 lakcímet	és	a	kérdőív	
adatait),	se	az	adminisztratív	adatgazdáktól	átvett	személyes	adatokat	nem	továbbítja	semmilyen	
természetes vagy jogi személy, semmilyen belföldi vagy külföldi szervezet részére. A felvett és 
átvett adatokat kizárólag hivatalos statisztikai célból kezeli, nem használja fel konkrét személyre 
vonatkozó intézkedés vagy döntés alátámasztására, és e célból sem továbbítja más szervezet 
részére.

10. Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog:
A KSH jelen dokumentumban biztosítja a természetes személyek részére az átláthatóságot.

Az érintett hozzáférési joga:
További	általános	tájékoztatás	kérhető	a	KSH	adatvédelmi	tisztviselőjénél.	A	statisztikai	 törvény	
39.	§	(6a)	bekezdése	alapján	az	érintettre	vonatkozó	személyes	adatokról	írásban	adható	infor-
máció,	csak	az	érintett	által	szolgáltatott	eredeti	állapot	szerinti	adatokról.	Másolatkészítés	csak	a	
népszámlálás	adatgyűjtés	keretében	kezelt	adatokról	 lehetséges,	a	kérdőív	 lezárásával	egyide-
jűleg	annak	 lekérdezésével,	 lementésével,	a	 lezárást	követően	az	anonimizálás	végrehajtásáig	
külön igényléssel.
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A helyesbítéshez való jog:
A	hivatalos	statisztikáról	szóló	2016.	évi	CLV.	törvény	40.	§	(4)	bekezdése	alapján	az	érintett	he-
lyesbítéshez	való	jogával	az	adatgyűjtések	esetében	élhet,	melyre	a	statisztikai	adatfeldolgozás	
megkezdéséig	van	lehetőség.	A	2022.	évi	népszámlálás	során	is	az	érintett	e	jogával	a	statisztikai	
adatfeldolgozás megkezdéséig élhet. Adatátvételek esetében az adatforrás vezetéséért jogsza-
bály	szerint	felelős	adatgazda	szervezethez	kell	fordulnia.	A	KSH	nem	köteles	az	érintett	adatszol-
gáltató által kért helyesbítést elvégezni, ha az a statisztikai adatfelvételi módszertan alkalmazását 
vagy más, statisztikai szakmai szempontokat sértene, vagy az lehetetlen.

A törléshez való jog:
A	GDPR	alapján	ezzel	a	joggal	abban	az	esetben	élhet	az	érintett,	ha	az	adatkezelésre	nem	kö-
zérdekű	 okból	 végzett	 feladat	 (hivatalos	 statisztikai	 tevékenység)	 végrehajtása	 érdekében	 van	
szükség. A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott,  
a 2022. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adat-
bázisokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
A	GDPR	alapján	ezzel	a	joggal	abban	az	esetben	élhet	az	érintett,	ha	az	adatkezelésre	nem	közér-
dekű	okból	végzett	feladat	(hivatalos	statisztikai	tevékenység)	végrehajtása	érdekében	van	szük-
ség.	A	statisztikai	törvény	23.	§	(7)	bekezdése	rögzíti:	az	adatkezelés	korlátozásához	való	jogot	
a természetes személy nem gyakorolhatja, ha a statisztikai adatfelvétel végrehajtására e törvény 
rendelkezéseivel összhangban került sor.
A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatok 
vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, a 2022. évi 
népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adatbázisokat.

A tiltakozáshoz való jog:
A	GDPR	alapján	 ezzel	 a	 joggal	 abban	 az	 esetben	 élhet	 az	 érintett,	 ha	 az	 adatkezelésre	 nem	 
közérdekű	okból	végzett	feladat	(hivatalos	statisztikai	tevékenység)	végrehajtása	érdekében	van	
szükség. A 2022. évi népszámlálás során az érintett e jogát az önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló adatok vonatkozásában gyakorolhatja. A jogok gyakorlása nem érinti a KSH által feldolgozott, 
a 2022. évi népszámlálás adataiból tájékoztatási célból kezelt, azonosításra nem alkalmas adat-
bázisokat.
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11. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén:
a)	a	KSH	adatvédelmi	tisztviselőjéhez	(dr.	Regős	Eszter,	Eszter.Regos@ksh.hu)	vagy
b)	bírósághoz	fordulhat	(Fővárosi	Törvényszék,	1055	Budapest,	Markó	u.	27.	
 http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c)	 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.




