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A mikroadatok hozzáférésével és az adatok felfedés elleni védelmével 

kapcsolatos kérdésekről címmel szervezett műhelykonferencia 

 

A mikroadatok hozzáférésével és az adatok felfedés elleni védelmével kapcsolatos 

kérdésekről - 2012 novemberében - műhelykonferenciát  rendezünk a tudomány 

hónapja keretében szervezett rendezvényekhez kapcsolódva. Kiemelt témaként  kerül 

napirendre a 2011. évi népszámlálási adataihoz való hozzáférés és az ezzel kapcsolatos 

szakmai kérdések megtárgyalása. 

 A rendezvényt a Statisztikai Felhasználói Tanács (SFT), az MSZT és az MST 

Társadalomstatisztikai szakosztálya, valamint az MST Területi szakosztálya 

kezdeményezi.  

Az előadások és a korreferátumok utáni vita lehetőséget ad a széleskörű szakmai 

párbeszédre. 

 

A kezdeményezés célja 

 

A fenti témában kezdeményezett párbeszéd alapvető célja az, hogy konszenzusos 

megoldások kialakítását szorgalmazza a mikroadatokhoz való kutatói hozzáférés, 

valamint az adatok felfedés elleni védelmével kapcsolatos kérdésekben.  

 

Időpont: 2012 november 6. 9-16 óra. 

Helyszín:  a KSH (Keleti K. u. 5-7.) első emeleti (Keleti Károly) tanácsterme. 

 

 

Program 



 

Adathozzáférés 

 

Vitavezető: Kovách Imre 

 

1. Az adathozzáféréssel kapcsolatos nemzetközi előírások, és azok gyakorlati 
alkalmazása: 
Előadó: Vereczkei Zoltán, (KSH) 

Korreferensek: Halpern László (MTA KRTK KTI), Benczúr Péter (MNB) 

                

           Az adathozzáférés jogszabályi környezetének változása: 

           Előadó: Kodaj Katalin (NFM) 

 

2. Kutatói szempontok az adathozzáférés és adatkezelés során 
Előadók: Köllő János, Molnár György, Cseres-Gergely Zsombor (MTA KRTK 

KTI), Fábián Zoltán (TÁRKI) 

Korreferens: Gárdos Éva (KSH). 

 

3. A  felfedés elleni védelem statisztikai következményei 
Előadó: Bartus Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Korreferens: Szép Katalin (KSH), 

Vitavezető: Harcsa István 

 

4. A KSH népszámlálási adataihoz való hozzáférés, ezen belül a területi 
részletezettségű adatokhoz 
Előadó: Szabó István (KSH), Kovács Marcell (KSH) 

Korreferensek: Kovács Katalin (MTA KRTK KTI), Kabos Sándor (ELTE), Rácz 

Attila (SZTE BTK) 

 



Hatékony mintavételi és felvétel tervezési  megoldások  - Leslie Kish 

nyomdokain” címmel szervezett műhelykonferenciára 

A Fényes Elek Műhely, az MST, valamint az MSZT Társadalomstatisztikai szakosztálya és 

a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalom és Kommunikációtudományi Intézete - 

Leslie Kish munkásságához kapcsolódóan - műhelykonferenciát szervezett a hatékony 

mintavételi és felvétel tervezési megoldásokról. 

A műhelykonferenciát részben a 100 éve született, magyar származású Leslie Kish 

mintavételi eljárásokkal kapcsolatos munkássága előtti tisztelgés, részben a különböző 

népszámlálási bázison kidolgozott mintavételi eljárások, beleértve a Leslie Kish által 

szorgalmazott „gördülő minták” bemutatása és  értékelése jegyében szervezzük. 

Szándékunk a mintavétellel és felvételtervezéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati 

kérdések iránti szakmai figyelem felkeltése. 

 

 

Időpont: 2012. november 28. 

 

Helyszín: Károli Gáspár Egyetem, Díszterem (1088; Reviczky utca 4.) 

 

Program 

Megnyitó: Bozsonyi Károly 

Vitavezető: Harcsa István 

 

1. Marton Ádám: Leslie Kish munkásságának a bemutatása, különös tekintettel a 
mintavételi eljárások terén kidolgozott tevékenységére. 

 

2. Németh Renáta: A Kish-kulcs (Kish-grid) és hazai alkalmazása 
           Korreferens: Rácz Attila 

3. Tóth Gergely - Rudas Tamás: Design effect és hazai alkalmazása 
            Korreferens: Manchin Róbert 

4. Tardos Róbert: A gördülő mintás (rolling sample) elgondolás és alkalmazási 
lehetőségei. 

      Kmetty Zoltán: A tracking poll hazai alkalmazása 

Korreferens: Éltető Ödön 



 

 

5. Kerekasztal beszélgetés a növekvő válaszmegtagadás reprezentativitást érintő 
problémáiról, lehetséges kezelési eljárások a felvételtervezés, a kutatási 
terepmunka, és az utólagos korrekciók tekintetében. 
Vitaindító: Bozsonyi Károly 

Résztvevők: Éltető Ödön, Feleky Gábor, Kurucz Imre, Letenyei László, Manchin 

Róbert, Rudas Tamás, Závecz Tibor.  

 

A konferenciáról beszámoló jelent meg a Statisztikai Szemlében 2013 elején (Kmetty: 

2013) 

 

2013-as szakosztályi tervek 

A szakosztály 2013-ban három alapvető célt tűzött ki maga elé. Egyrészről terveink 

szerint tovább folytatjuk a módszertani és azon belül is elsősorban mintavételi 

kérdésekkel kapcsolatos műhelykonferenciák, és szakmai kerekasztal beszélgetések 

szervezését. Ezzel párhuzamosan (azonban nem függetlenül) fontosnak tartjuk, hogy a 

KSH Népszámlálási eredményeit módszertani szempontból feldolgozzuk. Terveink 

szerint 2013 őszén egy ilyen hangsúlyú műhelykonferenciát szervezünk. 

A szakosztály a Fényes Elek Műhellyel (FEM), és a Statisztikai Felhasználói Tanáccsal 

(SFT) együttműködve hangsúlyosan fel kíván lépni a minél szélesebb körű mikroadat 

hozzáférés érdekében. Terveink szerint ezt a munkát szakmai rendezvények 

szervezésével próbáljuk támogatni. 


