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9:00-9:10  Köszöntő 

 

9:10-9:22  Bevezető – Dr. Németh Zsolt elnökhelyettes 

9:25-9:40  Adathozzáférési csatornák, adatvédelem – Vereczkei Zoltán 

9:40:-9:55  A népszámlálási adatkincs hasznosítása – Kovács Marcell 

9:55-10:10  Népmozgalmi adatok – Kamarás Ferenc 

10:10-10:15  Munkaerő-felmérés (MeF) – Kadlecsik Roland 

10:15-10:30  Oktatás – Lukácsné Szabó Gerda 
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11:05-11:20  Időmérleg – Grábics Ágnes 

11:20-11:35  A lakosság utazási szokásai (LUSZ) – Kovács Csaba 

11:35-11:50  Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) – Boros Julianna 

11:50-12:05  Nonprofit adatfelvétel – Nagy Renáta 
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Adatfelhasználói fórum 



Mi az az adatvédelem és miért van rá 
szükség? 

Motiváció: 

• Statisztikai adat különleges szerepe: egyedi szintű 
adatok gyűjtése a statisztikák előállításának nem 
célja, hanem eszköze 

• Adatszolgáltatói bizalmat növelni kell, ezért a 
szolgáltatott adatokat védeni kell az illetéktelen 
felhasználástól 

• Európai Uniós és hazai jogszabályi kötelezettség 

 Kiemelten: statisztikai adatok nem kizárólag 
statisztikai, így például közigazgatási jogi vagy 
adózási célokra, illetve statisztikai egységekkel 
szembeni ellenőrzésre való felhasználásának 
tilalma 

 



Mi az az adatvédelem és miért van rá 
szükség? 

Cél: 

• Statisztikai célra kezelt adatok statisztikai célra 
való használatának kizárólagossága, melynek 
szerves része a kutatói közösség igényeinek 
kielégítése (az utóbbi időben jelentősen növekvő 
mikroadat igénnyel) 

• Felfedés megakadályozása (valamilyen új ismeret 
megismerése a statisztikai egységről; a felfedés elleni 
védelmet általában az azonosíthatóság megakadályo-
zásán keresztül érjük el) 

• Adatvédelem mint optimalizálási feladat: olyan 
megoldást kell találni, amivel biztosítható, hogy a 
statisztikai cél kizárólagossága ne sérüljön, de a 
kutató a lehető legrészletesebb és pontosabb adat 
alapján kutathasson 

 



Adathozzáférés – adattípusok az 
adatvédelem szemüvegén keresztül 

• Mikroadat: más néven rekord: az egyes statisztikai 
egységekre vonatkozó adatokat jelenti. Az aggregált 
adatok előállításának elsődleges forrása. 

Statisztikai egységek leírása ismérvek segítségével 

Statisztikai egység lehet egy személy, egy háztartás, 
egy lakás, egy vállalat, egy üzlet terméke, egy vállalat 
egy tranzakciója, stb. 

• Táblázatos adat: statisztikai egységekre vonatkozó 
aggregált információk táblázatos formában 
prezentálva. Általában mikroadatállományból áll elő 
táblázással. 

Információ rendezése 2 vagy több dimenzió mentén 

Az információ valamilyen sokaságot és nem egyes 
statisztikai egységeket jellemez 

 



Adathozzáférési csatornák 

Nyilvánosságra hozott 
táblázatos adatok 

• KSH honlap: Tájékoztatási 
Adatbázis, STADAT 

• Kiadványok, évkönyvek, 
gyorstájékoztatók 

Kutatási célú 
mikroadat kiadás 

• Anonimizált 
mikroadatállomány 

• Adathordozón kutató 
rendelkezésére bocsátják 

Mikroadat hozzáférés 
kutatószobai 
környezetben 

• Mikroadat nem, csak kutatási 
eredmény vihető el 

• Legrészletesebb 
adatállományokhoz való 
hozzáférés 

Távoli végrehajtás 

• Kutató programfájlt továbbít a 
KSH-hoz 

• Mikroadat nem, csak kutatási 
eredmény vihető el 

Mikroadat hozzáférés 
távoli hozzáférési 
környezetben 

• Kutatószobai biztonságos 
környezettel egyenértékű 

• Mikroadat nem, csak kutatási 
eredmény vihető el 

Nyilvános 
mikroadatállományok 

• Honlapról bárki által elérhető 
és letölthető 

• Főként oktatási célokra, 
illetve az adatállomány 
felépítésének 
megismerésére, 
tájékozódásra alkalmas 



Anonimizálás vs. output checking 

 Vezérelv: jogi és módszertani eszközök közös 
alkalmazása: jogi megoldások maximális 
kihasználása 

• Anonimizálás: kiadandó adatállományon 
különböző módszertani megoldások alkalmazása 
a felfedési kockázat minimalizálása érdekében 
(pl. változók átkódolása, aggregálása, 
elnyomása, zaj hozzáadása, stb.) 

• Output checking: létrehozott kutatási 
eredményeket, azok kiadása előtt, adatvédelmi 
szempontú vizsgálatnak vetjük alá 



Melyik csatornát válasszam? 
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A népszámlálási adatkincs 
hasznosítása 

Kovács Marcell 

marcell.kovacs@ksh.hu 



Magyarország 
a 2011. évi népszámlálási adatok tükrében 

A népesség számának alakulása, 

1870–2011 

Száz családra jutó gyermekek száma 

Csongrád megyében, 2011 



A népszámlálási adatok felhasználói 

Felhasználói piramis 
 

• Kutatók: 
legrészletesebb, 
esetleg mikroadatok 

• Közigazgatás, civil 
szervezetek: 
szakterületi adatok 

• Érdeklődő tömegek, 
sajtó: legáltalánosabb 
adatok 



A 15. magyarországi népszámlálás 

• 2011. október 1-31. 
• Első alkalommal nyílt 

lehetőség internetes 
válaszadásra 

• Az internetes válaszadási 
lehetőség 
• növelte a lakosság 

együttműködési 
készségét 

• megkönnyítette az 
adatok 
feldolgozását 

• A több mint 4 millió cím 
közel 20 %-áról érkezett 
be interneten a kérdőív 

Az interneten válaszolók aránya megyénként 



Interneten beérkezett kérdőívek, 

beépített ellenőrzések 

Papír kérdőívek                    

adatbevitele 

Adatbevitel szintű 

ellenőrzés, javítás 

Duplázódás kezelése 

Központi         

kódolás 

Tematikus javítások, 

pótlások, 

változóképzés 

Publikációk 

előkészítése 

A feldolgozás folyamata 



A népszámlálás közzétételi terve 

• Előzetes adatközlés: 2012. március, 2012. október 

• Végleges adatok közzététele: 2013. március–2014. december 

• Alapvetően elektronikus közzététel 

• A legfontosabb adatok papíron is 

• Már megjelent: 

 2013. március 28.:  Területi adatok 
 

    http://www.ksh.hu/nepszamlalas 



• 2013. július:   Demográfiai adatok 

• 2013. július:   A háztartások, családok életkörülményei 

• 2013. szeptember:  Lakások és lakóik 

• 2013. október:   Iskolázottság 

• 2013. november:   Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás 

• 2013. december:   Nemzetiségi adatok 

• 2013. december:   Vallás, felekezet 

• 2013. december:   Fogyatékossággal élők, tartós betegek 

• 2014:    Az országgyűlési választókerületek fontosabb 

    adatai 

• 2014:   A társadalom rétegződése 

• 2014:   A Kárpát-medence országainak népszámlálási 

    adatai 

Közzétételi naptár 



Népszámlálásból nyerhető 
információk 

• A népszámlálási kérdőívek valamennyi kérdése: 

• életkor; nem; lakóhelyek; családi állapot; 
élveszületett gyermekek száma; iskolázottság; 
szakképzettség; foglalkoztatási státusz; 
foglalkozás; munkahely; ingázás; nemzetiség; 
anyanyelv; beszélt nyelv; vallás; fogyatékosság; 
tartós betegség 

• lakás jellege; építési éve; tulajdonosi jellemzője; 
falazatának anyaga; alapterülete; helyiségeinek 
száma; villannyal, vízzel, csatornával való 
ellátottsága; fűtési módja; fűtőanyaga; 
lakáshasználati jogcím 

• valamint az azokból képzett változók (pl. háztartás, 
család, gazdasági aktivitás, épület) 

 



Újdonságok a népszámlálási közzétételben 

• Kutatószobai hozzáférés – 2013. második félév 

• nagyobb minta (jelenleg 2001 népszámlálás: 5%, 2005 
mikrocenzus: teljes állomány), 

• anonimizálás kevesebb korláttal – de szigorú adatvédelmi 
szabályok betartásával 

• Public use file-ok: kis adatállomány-minták közzététele a 
honlapon –  2013. második félév 

• META leírások alapján a kutató maga specifikálja az 
adatigényt, megrendelésre a KSH készíti el a lekérdezést – 
2013. második félév 

• Népszámlálási tájékoztatási adatbázis – 2014  

• Nemzetközi adatszolgáltatás: nemzetközi összehasonlítás 
lehetősége az EUROSTAT honlapjáról – 2014 



Településnél részletesebb területi adatok 

• Geokódokkal ellátott népszámlálási címállomány 
közigazgatási határoktól elszakadva teszi lehetővé az 
adatok területi csoportosítását 

• Településnél mélyebb szintű területi adatok – egyedi 
megrendelésre 

• Lehetőségek: 

• városok fejlesztési 
stratégiájához 
adott paramétereknek 
megfelelő területek 
meghatározása 

• adott településrész 
fejlesztésére vonatkozó 
pályázatokhoz az adott 
terület adatainak leválogatása 



Népmozgalmi adatbázisok 

Kamarás Ferenc        Branyiczkiné Géczy Gabriella 
Ferenc.Kamaras@ksh.hu       Gabriella.Geczy@ksh.hu  

mailto:Ferenc.Kamaras@ksh.hu
mailto:Gabriella.Geczy@ksh.hu


A népesedésstatisztika helye,  
szerepe a demográfiában 

• A népesedési folyamatok vizsgálatára vonatkozó 
alapadatokat a népesedésstatisztika szolgáltatja  

• A népmozgalmi események regisztrálása régmúltra 
visszavezethető, korábban egyházi szertartásokhoz 
kapcsolódó nyilvántartásokon alapult 

• 1895 óta az állami anyakönyvezés bevezetésével a 
népmozgalmi adatgyűjtések alapja az állami anyakönyv  

• Jelenleg a népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás a 
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. §–a alapján 
kötelező 



Népmozgalmi adatgyűjtések 

• Stt. 10. § nevesíti a megfigyelt eseményeket, 
meghatározza a gyűjtött személyes adatokat, rendelkezik 
az adatszolgáltatói körről, az adatgyűjtés menetéről, az 
adatok védelméről 

• Az adatfelvétel teljes körű, minden Magyarországon 
bekövetkezett népmozgalmi eseményre kiterjed (születés, 
halálozás, házasság, válás, vándorlás)  

• Az adatszolgáltatásban anyakönyvvezetők, egészségügyi 
intézetek, bíróságok, KEKKH működnek közre. 

• További OSAP által elrendelt népmozgalmi adatgyűjtések, 
adatátvételek egészítik ki pl.: terhesség megszakítás, 
nemzetközi vándorlás 

• A népmozgalmi statisztikai lapok, az adatgyűjtés pontos 
menetének leírása letölthető: www.ksh.hu    

http://www.ksh.hu/


Demográfiai táblázó 

Jelenleg az adatbázisban elérhető adatok: 
 
• Élveszületés 1970-2011 

• Halálozás 1970-2011 

• Csecsemőhalálozás 1973-2011 

• Öngyilkosság 1970-2011 

• Születés körüli halálozás 1970-2011 

• Házasságkötés 1970-2011 

• Válás 1973-2011 

• Korai- és középidős magzati halálozás 1980-2011 

• Késői magzati halálozás 1970-2011 

• Terhességmegszakítás 1975-2011 

• Belföldi vándorlás 1975-2011  

• Népesség 1980-2012 



Változók 

• A különböző népmozgalmi eseményekről elemi szintű 
adatok általában 1970-től érhetőek el.  

• Fontos szempont, hogy a kérdőívekben történt változások 
ellenére a rendelkezésre álló időszakban az adatok 
összehasonlíthatóak, homogének. 

• A fogalmak, nómenklatúrák megfelelnek a nemzetközi 
ajánlásoknak 

• Az adatbázisban település szinten állnak rendelkezésre az 
adatok, ez alapján bármilyen területi csoportosítás 
előállítható (pl.: kistérség, megye, régió, jogállás, 
népességnagyság kategória)  



Az adatbázis főbb változói 

• I. Demográfiai változók: 

• Nem, életkor, családi állapot, tényleges lakóhely 

• Iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, 
foglalkozási viszony 

• II. Téma specifikus változók: 

• Születés pl.: születési sorrend, koraszülöttség (súly, 
terhességtartam)  

• Halálozás pl.: egészségügyi adatok, halálokok, a 
halálozás jellege (természetes, baleset, öngyilkosság, 
gyilkosság) 

• Házasság pl.: homogenitás, újraházasodás 

• Válás pl.: közös kiskorú gyermekek száma, elhelyezése, 
a bontóper kezdeményezője 



Tájékoztatás 

• Havonta a legfrissebb előzetes adatok (Tájékoztatási naptár 
szerint): Népmozgalmi–gyorstájékoztató, KSH Jelenti 

• stADAT rendszerben havi, negyedéves és éves gyakorisággal 

• Adattár, Tájékoztatási adatbázis (éves végleges adatok) 

• Összefoglaló jellegű kiadványok 

• Demográfiai évkönyv (részletes adatok) 

• Statisztikai tükör, társadalom statisztikai elemző kiadványok 

• Nemzetközi adatbázisok (EUROSTAT, WHO, OECD) 



 

 

Néhány eredmény bemutatása 



Születés, termékenység 

A termékenység tényleges* és 

egyszerű reprodukciós** szintje, 

1970–2011
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Házasságkötések 

Női első házasságkötések életkor 
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Családstabilitás 

A válások száma és a fennálló 

házasságok stabilitása, 1990–2011
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Halandóság 

Férfi halandósági többlet 

korcsoport szerint, 2011
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Munkaerő-felmérés (MEF) 
Labour force survey (LFS) 

Előadó: Kadlecsik Roland 

Roland.Kadlecsik@ksh.hu  



• A felvétel főbb jellemzői 

• Vonatkozási kör, gyakoriság, referencia időszak 

• Mintaválasztás, mintából való becslés 

• ILO Fogalmak 

• A felmérésből nyerhető főbb információk 

• Főbb adatok 

• Kiegészítő felvételek 

• Publikálás 

• Adathozzáférés 

 

 

 

Tartalom 



Felvétel főbb jellemzői 

• Mintavételes lakossági adatgyűjtés 

 

• Célja: 

• A foglalkoztatottság és a munkanélküliség 
folyamatos, konzisztens számbavétele, 
jellemzőinek megfigyelése 

• A munkaerő-piactól távol maradók jellemzőinek 
megfigyelése 

 

• Számbavétel ILO definíciók alapján 

• EU-s szinten harmonizált felvétel 

 

• 1992-ben vezette be a KSH 

Nemzetközi 

összehasonlíthatóság 



• Vonatkozási kör        Magánháztartások 
• Demográfiai kérdések: a háztartás összes tagjára 

• Gazdasági aktivitási kérdések: 15–74 évesekre 

 

• Gyakoriság         Negyedéves 
• Negyedévenként (5/6 részben átfedő) minta 

• Havi (egymástól független) részminták 

• A hónap folyamán folyamatos az összeírás 

 

• Referencia időszak:  
• Kérdések többségénél: kikérdezést megelőző hét 

• Munkakeresés, oktatásban való részvétel: kikérdezést 
megelőző négy hét 

• Rendelkezésre állás: kikérdezést követő két hét 

Vonatkozási kör, gyakoriság, 
referencia időszak 



Mintavétel 

• Többlépcsős 

• Önreprezentáló települések:címek 

• Nem önreprezentáló települések: településcím 

 

• Rétegzett mintavétel 

• település nagyságkategória,  

• Földrajzi egységek, 

• lakóövezet 

 

 

 



Minta jellemzői, mintából való becslés 

• Negyedéves minta jellemzői:  
• Kijelölt minta: kb. 35 ezer háztartás 

• Megvalósult minta:  

kb. 28 ezer háztartás  

(kb. 54 ezer 15-74 éves személy) 

• A kijelölt háztartás hat egymást követő negyedévben 
szolgáltat adatot 

• A minta 1/6-od része rotálódik negyedévente 

 

• Becslés a mintából 

• Elsődleges súlyok a minta 275 rétegére 

• Kalibrálás továbbvezetett népességszámok alapján 



A 15–74 éves népességet a vonatkozási héten végzett tevékenységük alapján az 
alábbi csoportokba soroljuk az ILO ajánlásainak megfelelően: 

 

• Gazdaságilag aktív népesség (rendelkezésre álló munkaerő) 

• Foglalkoztatottak 

• Vonatkozási héten végzett legalább egyórányi jövedelmet biztosító 
munkát 

• Vagy rendszeres munkájától csak átmenetileg volt távol 

 

• Munkanélküliek 

• Vonatkozási héten nem dolgozott és nincs is olyan munkája, 
amelyből átmenetileg hiányzott 

• Aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hétben 

• Munkába tudna állni két héten belül 

• + A 90 napon belül új állásban kezdők 

 

• Gazdaságilag inaktív népesség (munkaerő-piactól távol maradók) 

• Mindenki, aki se nem foglalkoztatott, se nem munkanélküli 

 

A munkaerő-felmérés fogalmai 



A munkaerő-felmérés főbb 
információi 

• Demográfiai és egyéb dimenziók: 

• Nem, kor, migrációs jellemzők, állampolgárság, 
legmagasabb befejezett iskolai végzettség, kapott szociális 
juttatás, nemzetiségi (roma) identitás (2015-től), stb. 

 

• Munkaerő-piaci kategóriák változói: 

• Foglalkoztatottak: foglalkozási viszony, rész-teljes 
munkaidő, munkaszerződés jellege, munkáltató ágazata 
(TEÁOR’08), foglalkozás (FEOR’08), második munka, másik 
munkakeresés, ledolgozott munkaóra, stb. 

• Munkanélküliek: munkakeresés, utolsó munkaviszony 
megszűnésének oka, (8 éven belül megszűnt) foglalkozás 
adatai, munkakeresés időtartama, rezervációs bér, stb. 

• Inaktívak: miért nem keres munkát, utolsó munkaviszony 
megszűnésének oka, (8 éven belül megszűnt) foglalkozás 
adatai, stb.  

 

• Oktatásban, képzésben való részvétel 



 

 

A 15–64 évesek megoszlása gazdasági 

aktivitásuk szerint, 2012. III.  

Foglalkoztatott; 
3901,4 efő; 

58,2%

Munkanélküli; 
456,9 efő;    

6,8%
Nyugdíjrendszerű 

ellátásban részesül*;    

(906,5 efő;13,4%)

Gyermekggondozási 
ellátásban részesül; 

(265,8 efő; 4,0%)

Álláskeresési, szoc. 
ellátásban részesül; 

(77,3 efő; 1,2%)

Nappali tagozaton 
tanul;

(734,6 efő; 11,0%)

Egyéb inaktív**; 
(364,7 efő; 5,4%)

Gazdaságilag 
inaktívak; 
2348,8 efő;  

35,0%

*Tartalmazza a saját jogú öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási ellátásban, 

özvegyi, szülői hozzátartozói nyugdíjban, ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülőket.  

**Az ápolási díjban, árvaellátásban részesülőkkel együtt.  



15–64 évesek foglalkoztatási 
aránya, 2012. II. [%]  
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15–64 évesek munkanélküliségi 
rátája, 2012. II. [%] 
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• Egy évben három kiegészítő adatgyűjtés van  
• Közülük minden évben a II. negyedéves kötelező EU-s 

adatgyűjtés 
• Főbb ismétlődő témák: 

• Fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről (1996-1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 2010, 2012) 

• Munkavégzés és családi kötöttségek (Eu) (2005, 2010) 

• Munkaerő-forgalom (1994-2007, 2011)  

• Munkanélküli érintettség, diszkrimináció (2007, 2010, 
2012) 

• Munkabalesetek, munkával kapcsolatos 
egészségkárosodás (EU) (2003, 2007) 

• Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon 
(Eu) (2002, 2011) 

• Önkéntes munka (2011) 

• Átmenet a munka világából a nyugdíjas évekbe (Eu) 
(2006, 2011)  

• Átmenet az iskolából a munka világába (Eu) (2000, 2009) 

• Műszakrend, munkarend (2001, 2004) 

 

Kiegészítő felvételek  



• Hazai adatok a KSH honlapján: 
• Havonta: 

• Gyorstájékoztatók (Foglalkoztatottság, Munkanélküliség) 
• stAdat tábla:  (15–64 és 15–74 éves népesség gazdasági 

aktivitása nemenként)  
• Mindig az előző három hónapra vonatkozóan (mozgóátlagolás) 
• Megjelenés: Vonatkozási időszak + >1 hónap 
 

• Negyedévente: 
• Elemzés: Munkaerő-piaci folyamatok 
• stAdat táblák: Foglalkoztatottak, munkanélküliek, inaktívak 

részletes adatai 
• Megjelenés: vonatkozási időszak + 2 hónap 

 

• Egyéb: 
• Éves összefoglaló elemzések és táblázatok 
• Kiegészítő adatgyűjtések eredményei (elemzés+ táblázatok) 
• Módszertani kiadvány 

 

• Nemzetközi adatok az Eurostat honlapján 
 

Adatok publikálása 



• KSH kutatószobájában hozzáférhetőek az 
alapfelvétel (közvetlen azonosítók nélküli) 
adatállományai 2003–2011 közötti időszakra 
vonatkozóan 

 

• Anonimizált negyedéves adatállományok 
megvásárolhatóak: 

• Az adatok publikálását követően (vonatkozási 
időszak + 2 hónap) 

• A KSH Tájékoztatási főosztályán keresztül 

 
 

Adatállományokhoz való hozzájutás  



A vállalkozások képzési tevékenysége (CVTS) 
és a felnőttképzési adatfelvétel(AES) jellemzői 



A magyar oktatási és képzési 
statisztikai rendszer 

• Közoktatási statisztika (KIR-Stat) 

• Felsőoktatási statsztika (FIR-Stat) 

• Felnőttképzési statisztika 

• A munkahelyi képzések főbb adatai (CVTS) 

• Felnőttképzési felvétel (AES) 

• Munkaerő-felmérés oktatási blokkja (LFS) 

…és az adminisztratív nyilvántartások !!!! 



CVTS (Continuing Vocational Training Survey) 

 

• Cél: munkahelyi képzésekre vonatkozó információk 
gyűjtése a legalább 10 főt foglakoztató vállalkozásoknál 

• a gazdasági szervezetek képzési politikája;  

• a képzés módjai, típusai; 

• a képzésben részt vevő munkavállalók összetétele; 

• a képző intézmények; 

• a képzés költségei; 

• egyéb munkaadói támogatások. 

• 5 évente ismétlődő, azonos változók (1999, 2005, 2010) 

• Jogi alap:  A Bizottság 822/2010/EU rendelete a vállalati 
szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló 1552/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 
198/2006/EK bizottsági rendeletnek a gyűjtendő adatok, valamint 
a mintavételi, pontossági és minőségi követelmények tekintetében 
történő módosításáról  



Az adatfelvétel jellemzői 

• A KSH harmadik alkalommal hajtotta végre 2011-ben 
2010-re vonatkozóan, az elsőt 2000-ben az 1999. évre, a 
másodikat 2006-ban 2005-re 

• A CVTS4 (Continuing Vocational Training Survey) 
Magyarországon a „Jelentés a vállalkozások képzési 
tevékenységéről” kormányrendeletben (OSAP 2051) 
kötelezően előírt adatszolgáltatás keretében valósult meg 

• Valamennyi EU tagállamban és Norvégiában ugyanezen 
adatokat gyűjtötték  

• Teljes egészében EU harmonizált adatfelvétel, megegyezik:  

• a kérdőív (a kötelező kérdések), 

• az adatfelvétel és az adatfeldolgozás módszertana 

 

7200 kiküldött kérdőív, amely több mint 30 ezer céget ölel 
fel az alapsokaságban. 



 

SZAKMAI KÉPZÉSEK 

MUNK AV ÁLL ALÓK SZ AK M AI  KÉPZÉSEI  

A munkavállaló által 
finanszírozott szakmai 
képzések 

Állami hatóságok által 
finanszírozott szakmai 
képzések pl. 
munkanélküliek 
támogatott képzései 

BEVEZETŐ 

SZAKM AI  

KÉPZÉSEK  

(nem tartoznak a felmérés körébe) 

A munkaadó által 
finanszírozott 
szakmai képzések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL RÉSZBEN VAGY 
EGÉSZBEN FINANSZÍROZOTT SZAKMAI KÉPZÉSEK, 
amelyeket MUNKASZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ 
ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT a szervezet. 
A képzés fő célja az új jártasságok, kompetenciák 
megszerzése és azok gyakorlati alkalmazása. 

Olyan képzések, amelyek a munkavállalót pályája megkezdése 
előtt szakmai készségek megszerzésére készítik fel. A 
bevezető szakmai képzés tanulók/gyakornokok számára 
biztosított, állam által elismert végzettséghez (iskolai 
végzettség, OKJ-végzettség) vezető munkahelyhez/munkához 
kötődő képzési tevékenységeket foglal magában. A képzés 
időtartama legalább 6 hónap kell legyen, a 
tanulók/gyakornokok gyakran tanuló szerződéssel 
rendelkeznek. Ide tartoznak az oktatás és a munka világa 
közötti átmenet elősegítése érdekében a pályakezdő fiatalok 
gyakorlati munkatapasztalat szerzései (pl. START-program) is. 



Az adatfelvétel során használt 
főbb fogalmak 

Hagyományos szakmai képzés (CVT) 
 (lehet belső vagy külső képzés) 
  általában a munkahelytől eltérő helyszínen 
  csoportokra kialakított tartalom (tanrend, tematika, 

program) 
  képző (személy vagy intézmény) szervezi 
 A szakmai képzés egyéb formái 
 általában közvetlenül a munkához vagy munkahelyhez 

kapcsolódik 
 tartalma az egyéni szükségletekhez igazítható 
 nem „külső” szervezésű  

• Képzés közvetlenül a munkahelyen vagy 
munkaszituációban, saját munkaeszközökkel 

• Munkahelyi rotáció, tanulmányi látogatás 
• Tanulócsoportok, minőségi körök 
• Önképzésen keresztül szervezett képzés 
• Konferenciákon, szemináriumokon, szakmai vásárokon, 

előadásokon való részvétellel megvalósuló képzés  



Képzést támogató és nem támogató 
vállalkozások aránya (%) 
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Képzést támogató vállalkozások 
aránya létszám-kategóriák szerint(%) 

Létszám-
kategória 

1999 2005 2010 

10-49 fő 32 43 43 

50-249 fő 51 79 74 

250 fő felett 79 92 95 

Összesen 37 49 49 



AES (Adult Education Survey) 

 

• Cél: 25-64 éves népesség oktatásban, képzésben 
való részvételének vizsgálata 

• Rendszeres (5 évenkénti), harmonizált felvétel 

• Modulokból felépülő kérdőív 

• háttérinformációk (iskolai végzettség, foglalkozás 
stb); 

• a képzésben való részvétel; 

• a tanulási tevékenység jellemzői; 

• számítógép használat és nyelvismeret; 

• kulturális és társadalmi tevékenység. 

• Jogi alap: A Bizottság 823/2010/EU rendelete az 
oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 
statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen 
át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák 
tekintetében történő végrehajtásáról 



A felvétel főbb jellemzői 

 

• Önkéntes, reprezentatív lakossági kikérdezés 
• 9200 háztartás, 7350 fő 25-64 éves válaszadó 
• Referencia időszak: kikérdezést megelőző 12 hó 

 
• Az első, kísérleti felvétel: a MEF ad hoc 

moduljaként 2006 III. negyedévében (más 
kérdésfeltevéssel!) 
 

• A 2. adatfelvétel időszaka: 2012. I. negyedév már 
önálló felvételként. 

• Korlátozott összehasonlíthatóság az előző 
időszakokkal! 

 



Részvétel az oktatásban, képzésben  
2011 

Életkor szerint Legmagasabb iskolai 

végzettség szerint 
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• Janák Katalin 

• : katalin.janak@ksh.hu 

• : 36-1-345-6745 

• : www.ksh.hu 

 

• Lukácsné Szabó Gerda 

• : gerda.szabo@ksh.hu 

• : +36-1-345-1208  

• : www.ksh.hu 

mailto:katalin.janak@ksh.hu
mailto:gerda.szabo@ksh.hu


Háztartási költségvetési és 
életkörülmény adatfelvétel 

Ménesi Éva (eva.menesi@ksh.hu) 
Vastagh Zoltán (zoltan.vastagh@ksh.hu) 

Huszár Ákos (akos.huszar@ksh.hu) 



Történet 

• Háztartási Költségvetési Felvétel 
• 1949 óta 

• A háztartások fogyasztási kiadásainak színvonala és 
szerkezete 

 

• Statistics on Income and Living Conditions / 
Változó Életkörülmények Adatfelvétel 
• 2005 óta Magyarországon 

• Szegénység, társadalmi kirekesztődés  

 

• Háztartási költségvetési és életkörülmények 
adatfelvétel 
• 2009 óta  

• A két előbbi felvétel összevonásával 



Mintavétel, kikérdezés 

• Kétlépcsős, rétegzett mintavétel 

• A 16 éves és idősebb személyek személyes 
kikérdezése  

• Megcélzott mintanagyság: 

~10000 háztartás 

~26000 személy 

• Rotációs panel 

• Követés 

 



Kikérdezés 

• Havi kikérdezés: 

• Napló – a vásárolt áruk és szolgáltatások 
értéke 

• Naplóbetét – fogyasztási szokások, tartós 
fogyasztási cikkek 

 

• Éves kikérdezés 

• A referencia évet követő év március-április 

• Jövedelmek, életkörülmények, egészségi 
állapot 

• EU-SILC modul 



EU-SILC modulok 

• A szegénység generációk közötti átörökítése 
(2005) 

• Társadalmi részvétel (2006) 

• A lakókörülmények és a lakhatás vizsgálata 
(2007) 

• Pénzügyi kirekesztődés (2008) 

• Anyagi nélkülözés (2009) 

• Az erőforrások háztartáson belüli megosztása 
(2010) 

• Hátrányos helyzet generációk közötti átörökítése 
(2011) 

• Lakáskörülmények (2012) 

• Jóllét (2013) 



Adatállományok 

HKF: Háztartások fogyasztása, életkörülményi 

• Keresztmetszeti adatok a felvételt megelőző évre 
vonatkozóan 

• 2 adatállomány: 

• háztartási és személyi adatállomány 
 

EU-SILC / VÉKA: Szegénység és társadalmi 
kirekesztődés 

• Keresztmetszeti adatok a felvételt megelőző évre 
vonatkozóan (magyar és EU-s változókkal) 

• Panel adatok 4 évre visszamenőleg (EU-s 
változókkal) 

• 4 adatállomány: 2 háztartási és 2 személyi 
állomány 

• Nemzetközi összehasonlíthatóság 



Adatbázisok 

http://www.ksh.hu/ 
 

Adatok >>>  

Stadat >>>  

Jövedelmi viszonyok, életkörülmények 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
 

Population and social conditions >>> 

Income, Social Inclusion and Living conditions >>> 

Main tables / Database 

http://www.ksh.hu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Kiadványok 

Rendszeres kiadványok: 
• A társadalmi kirekesztődés nemzetközi 

összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2011 
• Létminimum, 2011 
• A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete, 

2011  
• Jövedelmi helyzet, 2010 

 

Tematikus kiadványok: 
• A szegénység generációk közötti átörökítése, 2012 
• A háztartások anyagi környezetét és életkörülményeit 

befolyásoló döntések, 2012 
• A hitellel rendelkező háztartások szociális jellemzői, 

2011 
• A háztartások fogyasztásának regionális különbségei, 

2009 



Szegénységi arány néhány EU 
tagállamban 
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Háztartások fogyasztási szerkezete az 
1., illetve az 5. jövedelmi ötödben 
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Időmérleg 

Grábics Ágnes 

Központi Statisztikai Hivatal 

Grábics Ágnes 

Központi Statisztikai Hivatal 

agnes.grabicsvksh.hu 



 

• A felvétel célja 
• 10–84 éves népesség életmódjáról, 

időfelhasználásáról, életkörülményeiről  

• összehasonlítható a korábbi (1963., 1976/77., 
1986/87., 1993., 1999/2000. évi) vizsgálatokkal 

• a magyar időmérleg felvétel tematikáját és 
feldolgozási lehetőségeit tekintve része lesz az 
EUROSTAT által koordinált és szervezett 
nemzetközi időmérleg-felvételnek 
 

• A felvétel mintája 
• reprezentatív az ország magánháztartásaiban 

élő 10–84 éves népességre, valamint az év 
napjaira, évszakok és a hét napjaira 

 



Mi az Időmérleg? 

 

• az életmódnak mint hierarchikus rendszerbe 
szervezett tevékenységstruktúrának, 

• illetve a konkrét tevékenységek vizsgálatára 
kialakított társadalomstatisztikai adatfelvételi és 
elemző eljárásoknak az összessége, 

• valamint ezek felhasználásával a társadalom 
időfelhasználásáról nyert adatok, társadalmi 
jelzőszámok rendszere. 



Az időmérleg-felvétel eszköze az időmérleg napló 

  Lehet: 

nyitott rendszerű, ahol a felvett 
tevékenységek száma a    megkérdezett 
közlése alapján változó, 

  vagy 

zárt rendszerű, ahol a nap 24 óráján belül 
időrendben egymást követő, azonos tartamú 
(tízperces, negyedórás) idősávok mellett 
jegyzik be a végzett tevékenységet. 

Megfigyelési egysége az embernap, azaz egy 
ember egy napra vonatkozó időmérlege. 



A KSH népességet reprezentáló időmérleg-
felvételeinek főbb jellemzői 

 

 

Időszak 
Személyi minta korhatára 
Személyenként felvett naplók száma 
Időmérleg-naplók száma 
Kódolt tevékenységek száma 
Napló jellege 



A 2009-2010-es felvétel legfontosabb 
jellemzői 

•Célsokaság 

•Keret 

•3 különböző kérdőív 

•Az időmérleg napló felépítése 

•A személyi kérdőív főbb témakörei 

•A háztartási kérdőív főbb témakörei 

 

 

 



Tevékenységek, tevékenység csoportok 

 

 

 

Társadalmilag kötött tevékenységek 

 

Fiziológiailag kötött tevékenységek 

 

Szabadon végzett tevékenységek 

 



 
A három adattípus 

 

• „A” Napi átlagos időfelhasználás 

• „B” A tevékenységet végzők aránya 

• „C” A tevékenységet végzők átlagos időráfordítása 

 

Eredmények 

 

• Időmérleg adattár 

• Anonímizált időmérleg állomány 

• Kutatószobai állomány 

 

 

 

 

 



Alvásra fordított idő korcsoportonként, 
1987-2000-2010 (perc) 
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Szabadidő, korcsoportonként, 
1987-2000-2010 (perc) 
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Szabadidő nemenként, 
1987-2000-2010 (perc) 
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Olvasásra, könyvolvasásra fordított idő 
nemenként, 1987-2000-2010 (perc) 
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A LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI 

(LUSZ) 



Adatigények 

- Nemzetközi (Eurostat) adatigény: 

- 95/57 EC Direktíva 

- 692/2011/EU Rendelet 

 

- Egyéb nemzetközi adatigények (UNWTO, OECD, 
más nemzetközi szervezetek) 

 

- Hazai adatigények (Magyar Turizmus Zrt., 
Nemzetgazdasági Minisztérium, piaci szereplők, 
kutatók stb.) 

 



Minta, mintakezelés 

 

Mintanagyság:  15 000 cím 

    kb. 20 ezer utazás /év 

 

Területileg arányos minta – korrekcióval 

 

Alapesetben: 8 negyedév (2 naptári év) 

 



Fő változók – „A” lap 

 

• Háztartás jellemzői:  

 háztartás nagysága, vagyoni helyzete 

 

• Személyek jellemzői:  

 nem, kor, iskolai végzettség, gazdasági 
aktivitás 

 

• Egyéb információk: 

 Pl.: utazási tervek 



Fő változók – „B” lap 

Összes többnapos utazás 

 

• úti cél (külföld, belföld) 

 

• időpont 

 

• időtartam 

 

• motiváció 

 

• résztvevők 

Belföldi többnapos utak 

 

• úti cél (település) 

 

• közlekedési eszköz 

 

• szállástípus (-foglalás) 

 

• út szervezettsége 

 

• költés, költésszerkezet 



Fő változók – „C” lap 

A LUSZ kiegészítő felvételei  

 

Életminőség-index (2007) 

 

Napi közlekedési szokások vizsgálata (2009, 
2012) 

• Közlekedési kiadások havonta  

 közösségi közlekedés, személygépkocsi-
használat 

• Utazások jellemzői 

 résztvevő, indok, indulás helye és ideje, 
átszállás, közlekedési eszköz, távolság, utazási 
idő, érkezés helye 



Várható változások 

 

 

• Adatgyűjtés-szervezési változás: áttérés mobil 
eszközre 

 

 

• Tartalmi változás: a hazai és az EU igények 
függvényében (egynapos utazások) 

 



Adatközlések 

• Internetes tájékoztatás (Tájékoztatási adatbázis, Stadat) 

 

• Önálló kiadvány évente (Statisztikai tükör) 

 

• Turizmus, éves jelentés 

 

• Összefoglaló kiadványok (Magyar statisztikai évkönyv, 
Zsebkönyv, Időskorúak Magyarországon, Nők és férfiak 
Magyarországon, stb.) 

 

• Rendszeres és egyedi adatátadások (Eurostat, MT Zrt. stb.) 



Eredmények I. 

Utazási aktivitás anyagi helyzet szerint, 2012. 
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Eredmények II. 

Utazási aktivitás lakótelepülés nagyság- kategória szerint, 2012.
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Eredmények III. 

Összes eltöltött idő: 58 millió nap 

A többnapos belföldi utakon töltött idő megoszlása 

motiváció szerint, 2012

46%

4%4%

41%

5%

Szórakozás, pihenés

Hobbi munka

Wellness

Ismerős meglátogatása

Egyéb utazási cél



Eredmények IV. 

Összes kiadás: 209 milliárd Ft 

A többnapos belföldi utakhoz kapcsolódó kiadás 

megoszlása motiváció szerint, 2012
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Eredmények V. 

Többnapos belföldi utazáson töltött idő, 2012
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Európai lakossági egészségfelmérés 2009 

Tokaji Károlyné                Boros Julianna 
Karolyne.Tokaji@ksh.hu    Julianna.Boros@ksh.hu  

mailto:Karolyne.Tokaji@ksh.hu
mailto:Julianna.Boros@ksh.hu
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Az egészségfelmérés jogi háttere és célja 

• EU: „Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK Rendelete 
a népegészségügyre és a munkahelyi egészségvédelemre 
és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról”: 
European Health Interview Survey (EHIS) 

• Rendszeresen megbízható adatokat szolgáltat  

• az Európai Unió lakossága körében előforduló 
egészségproblémák gyakoriságáról,  

• az azokat befolyásoló tényezőkről, valamint  

• az egészségproblémák következtében az egyénre, a 
családra és a társadalomra nehezedő terhekről.  

• A felmérés lehetőséget teremt az adatok nemzetközi szintű 
összehasonlítására.  
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Előzmények 

• KSH: 1994 Egészségi állapotfelvétel 

 

 

 

 

• Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000, 2003 

EÁF1994 -KSH 



97 

Jellemzők I. 

• A 2009. évi bevezetés uniós támogatással 

• 5 évente ismétlődő (a következő felmérés időpontja: 2014) 

• Önkéntes 

• Személyazonosításra alkalmatlan  

• Papír alapú felmérés, személyes felkereséssel 

• 2009. szeptember 15. és október 30. között zajlott a 
terepmunka 

• Az összeírók közreműködésével kitöltendő alapkérdőív 
mellett az ún. „érzékeny” témák:   
 - egészségügyi kiadások,  
 - egészséget befolyásoló szokások  
kérdezése önkitöltős formában történt.  

• Almintán táplálkozási felvétel 
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Jellemzők II. 

• 15 év feletti, nem intézményben élő magyar lakosság 
reprezentatív mintáján (KEK KH személyi minta) 

• Kétlépcsős rétegzett mintaválasztással  
449 településen  
7000 fő   

 

 

 

 

 

 

• Sikeres kérdezés: 5051 eset  (72,2%) 

• Megtagadás:  667 eset  (9,5%) 
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Témakörök 

• Egészségi állapot 

• betegségek 

• balesetek 

• korlátozottság 

• munkahely hatása 

• lelki és érzelmi állapot 

• Egészségmagatartás 

• testmozgás 

• táplálkozás 

• dohányzás 

• alkoholfogyasztás 

• kábítószer-fogyasztás 

 

• Háttértényezők 

• nem, kor, családi állapot 

• iskolázottság 

• munkaerőpiaci státusz 

• jövedelmi viszonyok 

• Egészségügyi ellátás 

• az egészségügyi ellátó-
rendszer igénybevétele 

• megelőző, preventív 
vizsgálatok 

• gyógyszerhasználat 

• egészségügyi kiadások 
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Megjelent elemzések 
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Szakértői tanulmányok I. 

• Vokó Zoltán:  
Az egészségi állapot demográfiai és társadalmi-gazdasági 
meghatározó tényezői 

• Kovács Katalin:  
Társadalmi rétegződés és egészség: a legutóbbi évtized 
során tapasztalt változások 

• Havasi Éva – Horváth Gergely:  
„A betegség anyja a szegénység” – A szegények 
egészségi állapota a mai Magyarországon a KSH 
egészségi állapotra vonatkozó adatgyűjtése alapján 
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Szakértői tanulmányok II. 

• Kopp Mária–Mészáros Eszter:  
Az életminőség és a jóllét társadalmi-gazdasági különbségei 
Magyarországon 

• Tistyán László–Busa Csilla–Füzesi Zsuzsanna:  
A mentális betegségek, panaszok és az 
egészségmagatartás összefüggései 

• Bényi Mária–Kéki Zsuzsanna:  
A munka és az egészség kapcsolata 

• Elekes Zsuzsanna:  
Alkoholfogyasztás Magyarországon, az ELEF 2009 adatai 
alapján 

• Ambrus Zoltánné–Varsányi Tamás:  
Az egészség és az életmód regionális különbségei 
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Előkészületben 

• Bényi Mária–Kéki Zsuzsanna–Rákos-Zichy Péter:  
Sérüléssel járó balesetek a 15 évnél idősebb lakosság 
körében 

• Vitrai József:  
Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátás igénybevételében 

• Fejes László–Miholecz Zita Tímea–Restyánszkiné 
Jaczkó Valéria: Regionális különbségek a magyar népesség 
egészségi állapotában és az egészségügyi ellátórendszerben 
az Európai Lakossági Egészségfelmérés és néhány 
intézményi adatgyűjtés adatai alapján, 2009  

• Orosz Éva–Németh Renáta:  
Mennyit költünk „zsebből” egészségügyre? A lakosság 
közvetlen egészségügyi kiadásai az ELEF2009 alapján 

• Czibere Károly–Gál Róbert Iván:  
A magyar idősgondozási rendszer mikroadatok alapján  
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A nem kielégítő egészségben lévők aránya a főbb társadalmi egyenlőtlenségi dimenziók szerint: 

gyakorisági arányok a legalacsonyabb gyakoriságú csoportban tapasztalható szinthez viszonyítva, 25-

74 évesek, Egészségfelmérés, 2009 
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A korlátozottság esélye jövedelmi 
ötödök szerint 
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A boldogság és az iskolázottság kapcsolata  
korcsoport és nem szerint  

Forrás: Kopp Mária 
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Az előző héten elfogyasztott alkohol italfajtánkénti 
megoszlása korcsoportonként 

Férfiak Nők 

Forrás: Elekes Zsuzsanna 



109 

A magánkiadások szerkezete a korcsoportok szerint
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ELEF adatbázisok 

• ELEF basic: a felmérés teljes adatbázisa, csak a KSH 
használhatja 

 

• ELEF research: kutatók számára rendelkezésre bocsátott 
adatbázis elemzések készítéséért cserébe   

 

• ELEF public: külsős kutatók, intézmények számára 
megvásárolható adatbázis  
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/

data_public_health/database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database 
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EHIS adatok – 18 országból 

• Health status - collection round 2008 (hlth_ehis_st) 
• Proportion of people declaring one or more disease 
• Proportion of people declaring having had an accident   
• People having had physical pain or physical discomfort   
• Psychological distress  
• Psychological well-being (energy and vitality index) 

• Determinants of health - collection round 2008 
(hlth_ehis_de)  
• Body mass index (BMI)  
• Daily smokers of cigarettes 
• Hazardous alcohol consumption (binge drinking) 
• Consumption of fruits  
• Consumption of vegetables  
• Practice of daily physical activity 

•  Health care - collection round 2008 (hlth_ehis_hc)  
• Vaccination against influenza  
• Breast examination by X-ray  
• Cervical smear test  
• Colorectal cancer screening test 
• Consultation of a medical professional  
• Consultation of a psychologist  
• Use of medicines 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/NavTree_prod/NodeInfoServices?lang=en&nodeId=221034
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További információk az ELEF 
honlapján: www.ksh.hu/elef 

http://www.ksh.hu/elef


Nonprofit adatfelvétel 

OFPR TN N I

Nagy Renáta                Sebestény István 

Renata.Nagy@ksh.hu    Istvan.Sebesteny@ksh.hu  

mailto:Renata.Nagy@ksh.hu
mailto:Istvan.Sebesteny@ksh.hu


A nonprofit adatfelvétel ismertetése 

•  „Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek 
   tevékenységéről” – OSAP szám: 1156 (2182) 
• Az adatfelvétel célja: a magyar nonprofit szektor éves 

megfigyelése, a GDP-hez való hozzájárulása, a szektorban 
lezajló főbb társadalmi, gazdasági változások 
feltérképezése 

• Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett nonprofit 
szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek, 
köztestületek, érdekképviseletek, egyesülések, nonprofit 
gazdasági társaságok) 

• Az adatfelvétel tartalma: regiszter-típusú információk, 
működési jellemzők, humánerőforrás ellátottság (tagok, 
foglalkoztatottak, önkéntesek), bevételi-kiadási szerkezet, 
adományozás 



A nonprofit adatfelvétel története 

• Szakaszok az adatfelvétel történetében 
• 1993-1996: bővebb adatszolgáltatói kör (biztosítópénztárak, 

egyházak, pártok), a mutatók egy része csak meghatározott 
bevételösszeg fölött került lekérdezésre. 

• 1997-2000: teljes körű adatfelvétel, a hiányzó adatok 
pótlására speciális párkereső módszer 

• 2001-2002: mintavételes adatfelvételek, felszorzás 

• 2003-2007: újra teljes körű adatfelvétel, a hiányzó adatok 
pótlására továbbfejlesztett donor-kereső módszer 

• 2008-2010: kombinált, részben teljes körű, részben 
mintavételes adatfelvétel 

• 2011-től: teljes körű adatfelvétel + kiegészítő adatlap a 
foglalkoztatottakról 

• Az adatbázisok csak korlátozott mértékben 
összehasonlíthatóak!  

• Homogenizált alapadatok 2003-tól érhetőek el! 



Homogenizálási korlátok 
Bevételek részletezése források szerint 2008, 2011 

   

KSH-azonosító: 2182/08

01 Jogi, szervezeti forma

02

03 Taglétszám – a szervezet magánszemély tagjainak száma (fő)

04 – főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak  száma 

05 – főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak  száma 

06 – nem főállásban foglalkoztatottak  száma 

07 – megbízási szerződés alapján munkát végző magánszemélyek száma

08 – rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő)

09 – a rendszeres önkéntesek átlagos havi munkaideje (óra)

10 – alkalmi önkéntesek átlagos száma egy hónapban (fő)

11 – alkalmi önkéntesek által végzett munka egy átlagos hónapban (óra)

12

13 – összes  költségvetési, önkormányzati forrásból származó állami támogatás 

14       ebből: központi költségvetésből, központi alapoktól érkező  támogatás

15       ebből: önkormányzati  forrásból származó támogatás

16       ebből: személyi jövedelemadó 1%-ából

17 – összes  vállalati, lakossági, egyéb szervezeti és külföldről érkező magántámogatás 

18 – összes  közhasznú, illetve alaptevékenységből származó ár- és díjbevétel 

19       ebből: tagdíjbevétel magánszemélytől

20       ebből: tagdíjbevétel jogi személytől

21 – összes  gazdálkodási, vállalkozási és pénzügyi tevékenységből származó bevétel 

22 – összes  egyéb, a fentiekbe nem tartozó bevétel, éspedig: ………………………….

23 – ÖSSZES BEVÉTEL  

24       ebből összes pályázati úton szerzett bevétel

25 – összes  anyagjellegű ráfordítás 

26 – összes  személyi jellegű ráfordítás 

27       ebből: munkabér 

28       ebből: személyi jellegű egyéb kif izetések 

29 – összes  egyéb költség 

30 – ÖSSZES KÖLTSÉG (RÁFORDÍTÁS) 

31 – összes magánszemélynek nyújtott, támogatás, juttatás 

32 – összes szervezetnek, intézménynek nyújtott, támogatás, juttatás 

………………………………………….2

– szervezetnek volt érvényes szerződése önkormányzattal közfeladat ellátására (1),

– a szervezet nem volt szerződéses kapcsolatban az önkormányzattal (2)

Együttműködés helyi 

önkormányzattal 

közfeladat ellátására

Közhasznúsági fokozat

218208

A szervezet tevékenységi és gazdálkodási alapadatai 2008-ban

A szervezet által nyújtott 

támogatások (ezer Ft) 

A szervezet bevételei 

(ezer Ft)

A szervezet kiadásai 

(ezer Ft)

A szervezet által foglal-

koztatottak száma (fő)

A szervezet önkéntesei

– magánalapítvány (1), közalapítvány (2), társadalmi szervezet (3),  KHT/nonprofit

    vállalkozás (4), egyesülés (5), egyéb, éspedig: ……………………………….. (6)

– nem közhasznú (1), közhasznú (2), kiemelkedően közhasznú (3)

KSH-azonosító:

3. A nonprofit szervezet bevételei 2011-ben 

01 Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat)

02

03

04

05 TB alapoktól (OEP, ONyF)     

06 Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA)         

07 személyi jövedelemadó 1%-a

08

09

10

11

12 helyi iparűzési adóból közvetlenül felajánlott

13 bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól

14 vállalatoktól, társas vállalkozásoktól

15

16

17

18 vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól

19

20

21

22 jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetektől 

23

24

25

26 bérleti díjakból származó bevétel 

27

28

29

30

31

32 Összes bevétel 2011-ben (02+03+…+31)

4. Adott támogatások, juttatások, adományok 2011-ben

01 lakosságnak, magánszemélynek

02 szervezetnek, intézménynek

03 lakosságnak, magánszemélynek

04 szervezetnek, intézménynek

11561203

ezer Ft-ban

1156

Megnevezés
Összes bevétel Ebből: pályázat útján nyert

(továbbutalási céllal kapott támogatások is)
a b (b<=a)

Önkormányzati 

támo-gatás
normatív (fejkvótás)

nem normatív

helyi költségvetési intézménytől

Központi állami 

támo-gatás

költségvetésből (minisztériumoktól) származó normatív 

(fejkvótás) 
költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) származó 

nem normatív 

központi alapoktól  (pl. Munkaerő-piaci Alap),     

ÁFA (általános forgalmi adó) visszatérítés (méltányossági 

alapon is)

Belföldi magántámo-

gatás

Külföldi támogatás

115612

Pénzbeni (pályázati) támogatás, 

juttatás, adomány, ösztöndíj, pályadíj, 

segély stb.  (továbbutalások is)

Tagdíjbevétel

Alap-,  illetve 

közhasznú tevé-

kenység bevétele  

A szervezet által vásárolt, 

továbbadományozott természetbeni 

juttatás értéke

Belföldi kedvezményezettnek Külföldi kedvezményezettnek
Megnevezés

Gazdálkodási 

bevétel

Egyéb, az előzőek 

egyikébe sem sorolt 

bevétel 

Az összegnek szerepelnie kell a 6. tábla 12. sorában is!

pénzügyi műveletekből, befektetésekből (pl. értékpapírhozam, 

árfolyamnyereség)

hitel- és kölcsönfelvétel, tagi kölcsön 

egyéb, mégpedig:

(Kérjük megnevezni!) ………………………………..

ezer Ft-ban

magánszemély tagoktól 

állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, megbízási ár-, díj- 

és értékesítési bevétel 

(köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, 

pártoktól 

lakosságtól, magánszemélyektől egyéni vállalkozóktól

állami, önkormányzati szervtől, intézménytől, nemzetközi 

programból (pl. Európai Unió) 

alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, egyházaktól, 

pártoktól 

magánszemélyektől

egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, megbízási ár-, 

díj- és értékesítési bevétel 

vállalkozási tevékenységből 

tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel 

kamatbevétel, kamatjóváírás 



Az adatfelvételben szereplő változók 

• Regiszter típusú, egyedi szinten elérhető, nyilvános változók 
• Szervezet neve, elérhetőségi adatai: 

• székhely cím, telefonszám, levelezési cím, e-mail cím, képviselő név 

• Csoportképző ismérvek:  
• NSZOR-kategória, tevékenységcsoport, jogi forma,  bevételnagyság kategória, 

foglalkoztatási csoport 

• Anonimizált módon, meghatározott csoportonként kiadható 
változók 
• Alapinformációk: 

• Alapítási év, közhasznúsági fokozat, hatókör 

• Humánerőforrás: 
• Taglétszám, főállású és részmunkaidős foglalkoztatottak, rendszeres és alkalmi 

önkéntesek száma 

• Gazdálkodási adatok:  
• Központi és önkormányzati forrásból kapott támogatások, belföldi és külföldi 

magántámogatások, alap illetve közhasznú tevékenység bevételei, pénzügyi 
műveletek bevételei 

• Lakosságnak, szervezetnek nyújtott támogatások, személyi jellegű kifizetések, 
felhalmozási és tőkejellegű kiadások, főbb mérlegtételek 

• A két adatforrás kombinációja adatvédelmi okok miatt nem 
kutatható! 



Rendszeres publikációk 

 „Nonprofit szervezetek Magyarországon” kiadványsorozat 1993–2010   
 

 

A kiadvány a nonprofit szektorra 
vonatkozó teljes körű adatgyűjtés 
eredményeit foglalja össze. 
Áttekintést ad a szektor 
szerkezetéről, méretéről, 
gazdálkodásáról, 
humánerőforrásáról, valamint a 
szektorban zajló folyamatokról, a 
statisztikai mutatók alakulásának 
legfontosabb tendenciáiról. 
(nyomtatott, CD melléklettel) 

„A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői” – Statisztikai tükör, 2005–2010 

A kiadvány a nonprofit szektorra 
vonatkozó teljes körű adatgyűjtés 
előzetes eredményeit foglalja 
össze, a főbb mutatók alakulását 
írja le. 
(internetes) 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1709&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=877279824430018&p_lang=HU
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=3667&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=877279824430018&p_lang=HU


Elemzési eredmények 1#3 

•  Méret 
• 42 000 társas nonprofit szervezet + 23 000 alapítvány = 65 000 nonprofit 

szervezet 

• Tevékenység 
• Társas nonprofit szervezetek: sport (16%), szabadidő (25%), kultúra (12%) 
• alapítványok: oktatás (32%), kultúra (14%), szociális szolgáltatás (16%) 
• Közhasznúak aránya 50%, ebből kiemelkedően közhasznú 6% 

• Humán erőforrás 
• 96 000 főállású+ 47 000 csökkentett munkaidős = 143 000 fő (116 000 

számított főállású) 
• 218 000 rendszeres + 200 000 alkalmi = 418 000 önkéntes (26 000 számított 

főállású) 

• Bevételek 
• teljes bevétel: 1 202 milliárd Ft (+ 53 milliárd Ft-nyi önkéntes tevékenység) 
• állami támogatás (43%) + magántámogatás (14%)+ saját bevétel (43%)  

• Adományozási tevékenység 
• Pénzbeli támogatás lakosságnak: 29 milliárd Ft, szervezeteknek 100 milliárd Ft 

• Pályázati tevékenység 
• 18 000 szervezet (28%); 121 milliárd Ft támogatás (10%) 

• Területi koncentráció  

• fővárosi szervezetek aránya 24%, részesedésük a bevételből 54% 
         községi szervezetek aránya 24%, részesedésük a bevételből    6% 

 
 

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2010 



Elemzési eredmények 2#3 

 A nonprofit szektor főbb mutatóinak alakulása, 2010 
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Elemzési eredmények 3#3 

  
202. A nonprofit szervezetek önkéntes segítőinek főbb mutatói szervezeti forma szerint, 2010

összege, óra
megoszlása, 

%

Alapítvány 71 458 17,1 8 738 304 16,4 122 4 201 8 760,2

Közalapítvány 3 729 0,9 343 836 0,6 92 165 344,7

Egyesület 322 205 77,0 41 275 764 77,7 128 19 844 41 375,4

Köztestület 553 0,1 63 324 0,1 114 30 63,5

Szakszervezet 9 838 2,4 1 426 884 2,7 145 686 1 430,3

Szakmai, munkáltatói 

érdekképviselet 9 359 2,2 1 137 120 2,1 121 547 1 139,9

Nonprofit gazdasági társaság 1 114 0,3 172 380 0,3 154 83 172,8

Nonprofit intézmény 126 0,0 41 028 0,1 325 20 41,1

Egyesülés 25 0,0 4 344 0,0 173 2 4,4

Összesen 418 407 100,0 53 202 984 100,0 127 25 578 53 332,3

Szervezeti forma

Számított önkéntesként 

foglalkoztatottak

száma
megoszlása, 

%

Egy főre jutó 

átlagos 

munkaóra száma

becsült 

bérmegtakarítása, 

millió Ft

Önkéntes segítők

által az év során végzett 

munka becsült időtartamának

Megjegyzés: A számított önkéntesként foglalkoztatottak száma az önkéntesek által az év során végzett munka becsült időtartamának és egy főállású 

alkalmazott órákban számított éves munkaidejének hányadosa. A becsült bérmegtakarítás pedig az előbbi mutató és a nonprofit szektorban a 

számított főállású foglalkoztatottaknak fizetett éves átlagos munkabér (2 millió 085 ezer Ft) szorzata. Ezek a számított értékek kifejezik, hogy az 

önkéntesekkel a szervezetek hány főállású teljes munkaidős munkavállalót és mennyi munkabért váltanak ki. 



Lakáspiaci tranzakciók 2007-2012 

Székely Gáborné             Lehoczki-Krsjak Adrienn 

Gaborne.Szekely@ksh.hu   Adrienn.Lehoczki-Krsjak@ksh.hu 

mailto:Gaborne.Szekely@ksh.hu
mailto:Adrienn.Lehoczki-Krsjak@ksh.hu
mailto:Adrienn.Lehoczki-Krsjak@ksh.hu
mailto:Adrienn.Lehoczki-Krsjak@ksh.hu


Az adatok forrása 

A lakások adásvételének illetékkiszabási eljárásban rögzített 
adatai. 

Az adatokat 2008 óta egységes szerkezetben és teljes körben rögzíti a 
NAV, azóta innen veszi át havonta a KSH. Az átálláskor 
visszanyúltak a 2007-es adatokig, így a teljes körű adatsor a 
2007-es évvel indul. 

(Korábban: 1997 óta az Illetékhivatalok szolgáltattak adatot csak a 
városokra, de az sokszor volt hiányos. Ebből a 2001-2007 közötti 
időszak adatai vannak adatbázisban.) 

A teljes adatbázist a NAV-ból piaci szereplők, kutatók is 
megvásárolhatják.  

A KSH elemi adatokat nem adhat ki, számított, aggregált adatokat 
viszont igen. 

A KSH-ban az adatok átvétele után elvégezzük: 
Adatellenőrzés, javítás 
Imputálás 
Outlier-szűrés 
Regressziószámítás 
Lakáspiaci árindexek számítása 



Az adatbázis tartalma 

• Cím (település, kerület, utca) 

• A szerződéskötés időpontja (év, hónap, nap) 

• Alapterület (eredeti és imputált értékek) 

• Új/használt 

• Épület típusa 

• Szerződéses ár 

• Illetékhivatali értékbecslés 

• Számított értékek: outlier, regressziós modellből becsült 
érték 

 



A lakáspiaci tranzakciók száma, 
megoszlása 
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Átlagos települési lakásárak, millió 
Ft (2007-2010) 



Az adatbázis felhasználása 

• Publikációk: 

• Lakáspiaci statisztikák (Stadat, statisztikai tükör) 

• Új és használt lakások negyedéves árindexei 

• Statisztikai középértékek területi, részpiaci csoportokra 

• Lakáspiaci tranzakciók száma 

• A lakáspiaci forgalom összesített értéke 

• Ingatlanadattár: utcaszintű éves átlagok  

• Háttérváltozók területi statisztikai és 
társadalomstatisztikai elemzésekhez: pl. átlagos 
lakáspiaci ár településenként 

• Lakásindikátorok: lakások megfizethetősége, LÁ/J mutató 

• Banki elemzések 

• EUROSTAT: EU-27-re számított lakáspiaci árindex, excessive 
imbalance scoreboard 

• Oktatás: kisebb elemszámú minták a hedonikus 
árindex-számítás oktatásához 



Lakásviszonyok 1999, 2003 (…) 



Az adatfelvételek főbb jellemzői 

• 10 000 és 8000 háztartás kérdőíves felmérése 

• Cél a más forrásból nem ismert lakásinformációk 
összegyűjtése, az elszigetelten elérhető részinformációk 
összekapcsolása 

• Témakörök: 
• A lakás adatai: tulajdonos, minőség, felszereltség 
• Az épület adatai: társasházi működés, az épület állapota, 

felújítások 
• Lakáspiac: lakáshozjutás, források, hitelek, támogatások, 

lakáspiaci szolgáltatók, háztartási stratégiák, megtakarítások  
• A lakás állapota, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, 

átalakítás  
• Elégedettség, lakásváltoztatási tervek 
• Lakásköltségek 
• Lakásmobilitás 
• Tartós fogyasztási cikkek, jövedelem 
• A háztartásban együtt élő személyek családi és háztartási 

viszonyai, demográfiai, iskolai végzettségi, foglalkozási 
jellemzői. 



Publikációk 

• Elemző kiadványok: lakásviszonyok 1999, 2003;  

• Lakásindikátorok és más mutatószámrendszerek 

• Helyzetkép kiadványok 

Külső felhasználók 

• Kormányzati háttéranyagok, számítások 

• Bankok, lakástakarékok, nonprofit szervezetek 

• Regionális vizsgálatok 

További felhasználási lehetőségek 

• Az adatbázis mérete számos többdimenziós elemzést megenged, 
pl. 

• Lakásérték-jövedelem konzisztenciája, inkonzisztens helyzetek 
vizsgálata 

• Lakáspiaci viselkedés, döntések  különböző háztartásokban 

• Családi támogatások a lakásszerzésben 

Az adatfelvételek eredményeinek 
felhasználása 



A Tájékoztatási adatbázis 
 

2012. 
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A Központi Statisztikai Hivatal 

„……a statisztikai hivatal egyik legfontosabb föladata az adatoknak bizonyos 
földolgozás melletti közzététele, mely annál szükségesebb, mert a nyilvánosság 
… a statisztikának termékenyítő, javító eleme.” 

      (Keleti Károly, 1867) 

• adatfelvételek 

megtervezése,  
• adatok felvétele,  
• feldolgozása,  
• tárolása,  
• elemzése  
• közzététele  

 az országgyűlés,  

 a közigazgatás szervei,  
 a társadalmi szervezetek,  
 az érdekképviseletek,  
 a helyi önkormányzatok,  
 a köztestületek,  
 a tudományos élet,  
 a gazdasági szervezetek,  
 a lakosság,  
 a hírközlő szervek,  
 a nemzetközi szervezetek,  
 a külföldi felhasználók részére 



Tájékoztatási formák 

Turisták Bányászok Farmerek 

Kiadványok Gyorstájékoztatók 

Statisztikai Tükör 

PR-kiadványok 

Szám-LAP 

Átfogó elemzések 

Évkönyvek 

Módszertani 
kiadványok 

Régiós Tükör 

Megyei évkönyvek 

Folyóiratok Hírlevél Statisztikai 
Szemle 

Területi Statisztika 

Adatbázisok stAdat 

Térképek 

Tájékoztatási 
adatbázis 

 

Területi atlasz  

Szolgáltatások EU-INFO Kutatószoba 

Meta 



A tájékoztatási adatbázis 

a KSH külső adatigénylői 
számára előkészített, 

• tartalmilag összetartozó mutatókör 

• összevethető megfigyelési egységek 

• összevethető vonatkozási körre 

• azonos módszertan szerint homogenizált 

• azonos bontás (dimenzionáltság) 

nem védett adatokat tárolja, A Statisztikai törvény szerint védettnek minősülő 
adatok eltávolításra kerülnek 

biztosítva az adatok 
felhasználóbarát, 

„Tudjon mindent” helyett „tudja mindenki” 

dinamikus elérési lehetőségét Mélyreásás: hierarchia mentén az alacsonyabb 
szint elemeinek elérése 

Élcsere: dimenziók helyének felcserélése 

Szelekció: a szükséges dimenzió-értékek 

kiválasztása 

web böngésző segítségével. Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google 
Chrome, Opera és Apple Safari böngészőkkel 
tesztelve. 



Eredetileg nem külső 
felhasználóink számára készült: 
 
A Hivatal az erőforrásai  
hatékonyabb felhasználása 
és az publikált adatok  
minőségének javítása 
érdekében, 
egységesíteni kívánta  
belső tájékoztatási eszközeit. 

1998 

Megszületett a Statisztikai adattárház: 
információ-raktár, 
témafüggetlen, 
időbeni rálátást nyújt, 
integrált adatokat tárol, 
adatminőséget biztosít, 
a termelési rendszertől elkülönült, 
döntéstámogatásra, elemzésre,  
tájékoztatásra használható 

1999 

2001 

Új szolgáltatás: Tájékoztatási 
adatbázis 
 
A IT fejlődése révén lehetővé válik 
a KSH külső adatigénylői számára  
hozzáférhetővé tenni az 
adattárházunk  
nem védett adatait web böngészőn 
keresztül. 

 

Tájékoztatási adatbázis története 



Statisztika a statisztikáról 
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Felhasználók száma

Jelenleg 77 szakstatisztikára bontva, 
mintegy szerint 547 adatkör található  

Éves 
településstatisztikai 
adatok 

51290 

Mikrocenzus 
népességadatai  
település jogállásonként 

13798 

Kereskedelmi 
szálláshelyek 
vendégforgalma 

11162 

Termékszintű adatok 
MKN szerint 

10639 

Fogyasztói árindex  
termék- és 
szolgáltatáscsoportok 
szerint 

8164 

Nemzetgazdaság 
munkaügyi adatai 

6648 

Területi munkaügyi 
adatok 

6342 

Versenyszféra 
munkaügyi adatai 

6455 

Magánszálláshelyek 
vendégforgalma 

5942 2011. évi lekérdezési statisztika 



Területi statisztika 

A területi statisztika a természeti, környezeti, gazdasági és társadalmi 
jelenségekről, folyamatokról szolgáltat térben lokalizált, a településekhez, 
területegységhez kötött adatokat, s ezekre támaszkodó elemzéseket . 

 

A területi statisztika célja, hogy a KSH adatgyűjtési rendszeréből származó, 
illetve a külső szervektől átvett adatok, információk felhasználásával 
biztosítsa a  

• döntéshozatal különböző szintjein működő választott képviselők,  

• az államigazgatás és az önkormányzatok vezetői és szakapparátusai,  

• az érdekképviseleti szervek,  

• a tudományos kutatás és a felsőoktatás,  

• a tömegkommunikáció intézményei, valamint  

• a széles társadalmi közvélemény tájékoztatását, információellátását a 
megfelelő területi részletességű regionális, megyei, kistérségi, települési 
adatközlések és elemzések közreadásával, illetve teljesítse a területi 
adatszolgáltatásokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeket 
(EUROSTAT, OECD, stb.) 

 

2009-óta a Tájékoztatási adatbázisból is lekérdezhető 
mindenki számára! 
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