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Az előadás tartalm ából…

� Hogyan tudja a KSH támogatni a tudom ányos 
kutatásokat (adathozzáférési oldalról)?
• Tudományos kutatáshoz használható adatokkal
• Megfelelő adathozzáférési csatornákkal
• Átláthatósággal

� Kapcsolódó témaként pedig…
• Kutatói akkreditáció rendszeréről
• Példák a KSH-nál közelmúltban végzett, illetve 

jelenleg futó kutatásokból





Egész röviden…

• Tudományos kutatási célból bármilyen adat igényelhető
kutatásra, ami:
− a KSH kezelésében van
− végleges adatnak min ősül (első közzététel megtörtént)

• Adatminőségi problémák esetén (ezeket nem adatvédelmi 
kérdésként rendezzük) jelezzük az esetleges felhasználási 
korlátokat

• Alapvetően egyedi kérésre történő összeállításokra van igény 
(ezt tapasztaljuk), de vannak „előkészített, kutatásra kész”
állományok is, melyek szintén kérhetők kutatásra
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Egyedi kérésre összeállított táblázatos 
adatok

• Nem csak tudományos célból működik: bárki 
igényelheti az egyedi táblázatos összeállításokat

• Jellemzően nem a tudományos célú hozzáférés 
csatornája

• Igénybejelentőben az adatkérés alapinformációin a 
táblázatos adat tartalmát kell leírni

• Kötelező érvénnyel minden esetben felfedés elleni 
védelemmel ellátott táblázatokat teszünk hozzáférhetővé
(másodlagos cellaelnyomást kötelező érvénnyel 
elvégezzük, amennyiben szükséges)



Anonimizált mikroadat-kiadás

• Kizárólag kutatással foglalkozó intézm ényi háttérrel 
rendelkez ő kutatás esetén tudjuk adni 
(új szabály 2014. július 1-től)
Kutatással foglalkozó intézményi háttérrel nem rendelkező kutatás esetén tudományos célból a 
KSH biztonságos környezetében nyújtható hozzáférés.

• Anonimizált mikroadatállományt adunk át, 
metaadatokkal és módszertani dokumentációval együtt 
(leírja az anonimizálás során használt módszertani 
megoldásokat, az alkalmazott küszöbértékek, 
paraméterértékek megadása nélkül)

• „Kiadásra kész” és egyedi kérésre összeállított 
anonimizált mikroadatállományokat is kiadunk



Anonimizált mikroadat-kiadás

• Többletinformációt kérünk be az igénybejelentő
adatlapon az informatikai biztonságra és fizikai 
adatbiztonságra vonatkozóan

• Mindig szerződés és titoktartási nyilatkozat 
aláírásával jár együtt

• Legfontosabb megkötések:
− célhoz kötöttség
− hozzáférési megkötések
− biztonságos adatkezelési megkötések
− azonosítási/felfedési kísérletek tilalma
− kutatási cél teljesülésével megsemmisítési 

kötelezettség



Biztonságos környezet

• Csak tudom ányos célú kutatások számára elérhető
• Ezeken a csatornákon keresztül lehetséges a legrészletesebb 

adatokon való ku tatás
• Nincs anonimizálás : az állományokat közvetlen azonosításra 

alkalmatlanná tesszük (domináns egyedek kezelésére is van 
lehetőség – pl. MOL felismerhetőségének „kezelése”)

• Kutatási eredm ényeket a biztonságos környezeten belül lehet 
előállítani : kutatás alapját képező mikroadatállományokat nem lehet 
„elvinni”, csak a kutatási eredményeket (ami nem lehet mikroadat)

• Minden kutatási eredményt kivitelt megelőzően adatvédelmi 
szempontú ellenőrzésnek vetünk alá

• Biztonságos környezetnek minősül a KSH-ban a kutatószobai 
hozzáférés , a távoli hozzáférés és a távoli végrehajtás



Kutatószobai hozzáférés

• Biztonságos környezetben történő hozzáférés a budapesti központi 
Kutatószobában

• Hozzáférés történhet kutatásra előkészített „kész” adatállományokon 
vagy egyedi kérésre készülő összeállításon is

• Adatállom ányok összekapcsolhatók (kutatás megkezdése előtt lehet 
igényelni az állományok összekapcsolását vagy összekapcsolásra való
alkalmassá tételét – ekkor technikai azonosítóval biztosítjuk a 
megfelelő statisztikai egységek összekapcsolhatóságát)

• Küls ő adatállom ányok is behozhatók (ezeket minden esetben input 
ellenőrzésnek vetjük alá – cél: közvetlen azonosíthatóság ne váljon 
lehetővé)

• Statisztikai elemzésekhez kész szoftverkészletet lehet használni 
(jelenleg SPSS, STATA, SAS, MS Office). A szoftverekhez csomagok
telepítését lehet kérni, de az adott szoftverkészleten felüli egyéb 
szoftvert nem lehet használni.

• Előre megírt programkódokat is be lehet hozni a Kutatószobába



Kutatószobai hozzáférés

• Kutatói tájékoztató t bocsátunk a kutatók rendelkezésére, mely 
tartalmazza:
− a kutatószobai működés rendjét, folyamatát
− kutatói felület működését (mappastruktúra, jogosultságok)
− kutatási eredmények adatvédelmi ellenőrzési szabályait

• Kutatási eredmények adatvédelmi szempontú ellenőrzése miatt fontos, 
hogy
− lehetőség szerint a biztonságos környezetben előállított 

eredmények végleges változatát kérjük kivitelre
− a kutatási eredm ényeket dokumentálni szükséges (egységes 

szabályrendszert alakítottunk ki)
− az adatvédelmi ellenőrzésnél arra is figyelünk, hogy az érintett 

kutatási eredmény korábban kivitt eredményekkel együtt jelent-e 
bármilyen adatvédelmi kockázatot; ezért is célszer ű a kiviteli 
gyakoriságot minimalizálni



Távoli hozzáférés

• Kutatószobai működéssel teljes mértékben azonos 
működési körülményeket jelent

• Célja a fizikai távolság jelentette korlátok leküzd ése 
(nem kell a központi budapesti Kutatószobát felkeresni)

• Jelenleg Szegeden m űködik pilot rendszerben az 
első távoli hozzáférési pont

• A távoli hozzáférés rendszerkoncepciójának 
véglegesítése, finomhangolása után cél további 
hozzáférési pontok létesítése



Távoli végrehajtás

• Kutató ténylegesen nem dolgozik adatokon, hanem a 
KSH állítja el ő a kutató számára a kért inform ációt

• Kutató specifikációt ad át a KSH részére ; a KSH az 
információk előállítása után, adatvédelmi ellenőrzést 
követően az eredményeket átadja a kutató részére

• Több körös konzultáció a specifikáció véglegesítéséhez 
szükséges információk miatt (változók pontos 
megnevezése, típusa, hossza, stb.)

• Jellemzően „végső megoldásként” alkalmazható
adathozzáférési csatornát jelent, de közvetlenül ezen a 
csatornán is lehet kutatási igényt benyújtani



Nyilvános mikroadatfájlok elérése

• Nem csak tudományos célból működik: bárki korlátozás nélkül 
hozzáférhet weboldalon keresztül

• Alapvetően 3 típusát különböztetjük meg:
− Tesztfájlok

biztonságos környezetbeli munka támogatásához, programkódok 
paraméterezéséhez

− Oktatási célú fájlok 
célzottan felsőoktatási intézmények részére, oktatási célból

− Kutatási célra alkalmas fájlok
kutatásra is alkalmas állományok

• Tesztfájl 2011. évi népszámlálásra már elérhető: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tesztallomanyok

• Oktatási célú fájl előkészítés alatt





Kutatói akkreditáció

• Tudományos célból mind a 6 adathozzáférési csatorna 
igénybe vehető. 

• A csak tudományos célra nyitott csatornákon a KSH 
vizsgálja a kutatók személyének – illetve amennyiben van –
, kutatással foglalkozó intézményi hátterének 
meghatározott, nyilvánosan hozzáférhet ő szempontok 
szerint megfelelését.

• Az egyes adathozzáférési csatornákra definiált 
igénybejelentő adatlapokon keresztül gyűjtjük be az 
információkat

• Két fő összetevője van: tudom ányos cél vizsgálata, illetve 
kutatók és – amennyiben van – kutatással foglalkozó
intézm ényi hátterük vizsgálata



Kutatói akkreditáció
I. Tudom ányos cél vizsgálatának szempontjai

• A kutatás eredményeként előálló ismeretnek a gazdaság, 
társadalom, környezet egészének céljait és nem egyes adatkér ők 
kereskedelmi vagy haszonszerzési céljait kell szolgál nia . A 
megszerzett ismeretek alapján egyoldalú versenyel őny nem 
keletkezhet .

• A kutatás eredményének nyilvánosan, bárki számára 
hozzáférhet őnek kell lennie

• Indokolni szükséges, hogy a kutatás biztonságos környezetbeli 
hozzáférésre kért adatok, illetve anonimizált mikroadat-kiadás nélkül 
milyen okból nem teljesíthet ő



• Kutató személyével kapcsolatban:
− Megelőző 5 év során megsértette-e a KSH-val kötött 

adatkiadási szerződésben rögzített feltételeket
− Megelőző 5 év során megsértette-e a KSH biztonságos 

környezetbeli szabályait
− Kutatói életpálya
− Kutató és kutatással foglalkozó intézmény között fennálló

jogviszony
− Megelőző 5 évben eleget tett-e a kutatásból származó

eredményt tartalmazó publikáció KSH részére történő
megküldési kötelezettségének

Kutatói akkreditáció
II. Kutatók és kutatással foglalkozó intézm ényi hátterük 
vizsgálata



• Kutatással foglalkozó intézményi háttérrel kapcsolatban:
− Megelőző 5 év során megsértette-e a KSH-val kötött adatkiadási szerződésben 

rögzített feltételeket

− Megelőző 5 év során bármely kutatója megsértette-e a KSH biztonságos 
környezetbeli szabályait

− Intézmény jogállása

− Intézmény főtevékenysége és egyéb tevékenysége
− Intézmény szervezeti tagozódása

− Kutatási tevékenység szerepe az intézmény működésében

− Kutatási területen megelőző 5 évben elért főbb eredmények

− Kutatási eredmények nyilvánosságra hozatali rendje
− Intézmény finanszírozási forrása

− (csak anonimizált mikroadat-kiadás esetén) informatikai biztonsági és fizikai 
adatbiztonsági működés szabályai

− Megelőző 5 évben eleget tett-e a kutatásból származó eredményt tartalmazó
publikáció KSH részére történő megküldési kötelezettségének

Kutatói akkreditáció
II. Kutatók és kutatással foglalkozó intézm ényi hátterük 
vizsgálata





Közelm últ fejlem ényei

• KSH adatvédelmi, adathozzáférési szabályozási 
környezetét 2011 márciusától kezdődően újraszerveztük,  
melyet több működésbeli változás is kísért, ennek 
eredményeként (többek között):
− adatvédelmi politikát és új belső adatvédelmi szabályzatot, valamint 

új adathozzáférési szabályzatot hoztunk létre, ami rendszerszinten 
integrálta a 6 adathozzáférési csatornát

− nemzetközi és saját tapasztalataink alapján modernizáltuk a 
csatornák működési feltételeit

− új Kutatószobát alakítottunk ki a KSH központban, a régi 
Kutatószobát felszámoltuk

− Szegeden pilot céllal kialakítottuk a KSH első távoli hozzáférési 
pontját



Közelm últ fejlem ényei

• Tájékoztatási vonatkozások:
− KSH honlap adathozzáférésre vonatkozó részei 2014. július 1-jével 

teljesen megújul nak (teljes körű angol nyelvű megújítás követi majd)
− egységes igénybejelentő adatlapok készültek mindegyik 

adathozzáférési csatornára, az adatkérések 2014. július 1-t ől ezeken 
az új egységes adatlapokon nyújthatók be

− kutatói tájékoztató kerül ki a KSH honlapra a kutatószobai (távoli 
hozzáférésben történő) kutatásokra vonatkozóan

− KSH több információt publikussá tesz (adatvédelmi politika, adatvédelmi 
szabályzat, adatvédelmi jogsértés esetén követendő szankciók, 
igénybejelentő adatlapok, szerződések, titoktartási  nyilatkozatok mintái, 
stb.)

− KSH 2014. július 1-t ől az engedélyezett kutatásokra a kutatást 
végző nevét, illetve a kutatás témáját kötelez ő érvénnyel honlapján 
nyilvánosságra fogja hozni



Jövőbeli terveink

• Európai fejlesztésekben aktívan részt veszünk; amint lehetőség 
nyílik rá európai szinten, elérhet ő tesszük az európai 
mikroadatokat a KSH-n keresztül is

• Nyitunk a KSH-n kívül hivatalos statisztikát előállító intézmények 
felé is, hogy a KSH-ban kezelt hivatalos statisztikai adatokon 
felül m ás intézm ények által kezelt hivatalos statisztikai 
adatokkal is b ővítsük a hozzáférési lehet őségeket , lehetőleg egy 
rendszeren belül (pl. KSH adathozzáférési csatornák használatával)

• Célunk az anonimizált mikroadat-kiadási tevékenység visszafogása 
és a biztonságos környezetben való kutatási tevékenység további 
ösztönzése

• Bővítjük a távoli hozzáférési rendszerünket a növekvő biztonságos 
környezetben való kutatási igényekre felkészülve





15 példa a KSH -nál közelm últban történt 
vagy jelenleg is folyó kutatásokból…

1. A magyar vállalatok külkereskedelmi tevékenységének vizsgálata kapcsolt termékforgalmi 
külkereskedelmi, szolgáltatás-külkereskedelmi és társasági adóadatok alapján

2. Fenntartható városfejlesztési stratégiai modellalkotás 2011. év népszámlálás adatai alapján
3. Pénzügyi liberalizáció hatása vállalatok termelési és eladási döntéseire külkereskedelmi termékforgalmi 

és vállalati mérlegadatok alapján

4. Gyermekek jólléte Magyarországon VÉKA adatok alapján
5. A magyar exportáló vállalatok versenyképességének, finanszírozási döntéseinek, pénzügyi helyzetének 

elemzése külkereskedelmi adatok és vállalati mérlegadatok alapján
6. A magyarországi megtakarítások vizsgálata a nyugdíjrendszer tükrében a HKÉF alapján

7. Foglalkoztatottság megőrzésének támogatása kapcsán hatásvizsgálat végzése vállalati mérleg- és 
eredménykimutatás adatok alapján

8. Folyóparti kisvárosok tér- és társadalomszerkezete 2011. év népszámlálás adatai alapján
9. A minőség szerepe az exportsikerben: az EU csatlakozás hatása a magyar borexportra mérlegadatok, 

termelési adatok és külkereskedelmi adatok alapján

10. A középtávú költségvetési folyamatok előrejelzésének módszertani fejlesztése MEF és HKÉF adatok 
alapján

11. Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után 2011. év népszámlálás adatai alapján
12. Civil társadalom alakulása 1989 után nonprofit szervezetek adatbázisa alapján

13. Az önkéntesség folyamatai Magyarországon MEF és kiegészítő moduljának adatai alapján
14. A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő időszakban, vállalati 

mérleg- és eredménykimutatás adatok alapján
15. A magyar húsipari vállalatok helyzetének elemzése termelői áradatok alapján
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