Az MNB által gyűjtött egyedi statisztikai adatok védelme

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvényben1 (Mnbtv.) kapott
felhatalmazás alapján gyűjti, dolgozza fel és hozza nyilvánosságra a feladatai ellátásához
szükséges statisztikai információkat.
Az MNB által működtetett jegybanki információs rendszerhez a jogszabályban – így különösen az
MNB elnöke által az Mnbtv. 60. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti tárgykörben kiadott MNB
rendeletben – meghatározott szervezetek és természetes személyek kötelesek az MNB által
előírt információkat szolgáltatni.
Az MNB az általa gyűjtött adatok védelmét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
(Stt.), valamint az Mnbtv. vonatkozó, az alábbiakban ismertetendő rendelkezéseinek
megfelelően eljárva biztosítja.
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény meghatározza a statisztikai célt szolgáló, a természetes
és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező adatszolgáltatóval kapcsolatba
hozható adat, azaz az egyedi adat2 védelméhez szükséges rendelkezéseket.
A védelem egyrészt azt jelenti, hogy az egyedi adat csak statisztikai célra használható, másrészt
azt is, hogy az mással csak akkor közölhető, és abban az esetben adható át, valamint hozható
nyilvánosságra, ha ehhez az adatszolgáltató előzetesen írásban hozzájárult. Az Stt. – a
főszabály alóli kivételként – taxatíve határozza meg azon eseteket, amikor az egyedi adat az
adatszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is átadható, illetve nyilvánosságra
hozható. Ezek az esetkörök a következők:
- az azonos szerven belül statisztikai tevékenységet végző személyek egymás közötti
adatközlése 3;
- a közérdekű feladatot ellátó szerv, illetőleg társadalmi szervezet, valamint a költségvetési
szerv ezen tevékenységére vonatkozó egyedi adat nyilvánosságra hozatala4.
- a statisztikai célból, statisztikai tevékenységgel foglalkozó nemzetközi szervezetnek,
jogszabályban meghatározott nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében történő
adatátadás5;
- a Központi Statisztikai Hivatalnak történő adatátadás6
Az egyedi adatok más jogszabályok alkalmazása szempontjából magántitoknak, ill. konkrét
tartalmuktól függően bank-, értékpapír- vagy üzleti titoknak minősülnek, és az ezek védelmére
vonatkozó szabályok betartásáért a statisztikai tevékenységet végző, valamint az abban közreműködő
személyek felelősek7.

Mnbtv. 4. § (6) bek.
Stt. 17. § (2) bek.
3 Stt. 18. § (1) bek.
4 Stt. 18. § (2) bek.
5 Stt. 18. § (3) bek.
6 Stt. 21. § (4) bek.
7 Stt. 20. §
1
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Ugyanezt a szabályt erősíti meg az Mnbtv.8, amelynek értelmében az MNB alkalmazottai és
felügyelő bizottsági tagjai kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott
államtitkot, banktitkot, értékpapírtitkot és üzleti titkot megőrizni. Ez a kötelezettség a
megbízatás megszűnését követően is fennmarad.
Egyebekben az MNB által végrehajtott adatgyűjtések eredményei – a hivatalos statisztikai
szolgálathoz tartozó más szervek9 adatgyűjtéseinek eredményeihez hasonlóan – nyilvánosak10.

Mnbtv. 54. §
A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek: a Központi Statisztikai Hivatal; a minisztériumok és a
Miniszterelnöki Hivatal; az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala; a Legfőbb Ügyészség; a Magyar Nemzeti
Bank; a Gazdasági Versenyhivatal; a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács; a PSZÁF.
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Stt. 17. § (1) bek.

