
 
 

 
 

ADATHASZNÁLATI IGÉNYEK,  
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CENZUSOK ADATAIRA  

 

Mi volt a cél? 

Segítségnyújtás a cenzusokról szóló tájékoztatás tervezéséhez, lehetővé téve más adatkörök 

publikálására is alkalmas, portfóliószintű fejlesztéseket. 

Mit vizsgáltunk? 

A vizsgálat során a felhasználók  

 beszámoltak az adathasználati szokásaikról és a KSH termékeiről és szolgáltatásairól alkotott 

véleményükről (kiemelten a cenzusadatokról);  

 nemzetközi adatbázisokat, alkalmazásokat próbáltak ki és véleményeztek (a Dán Statisztikai 

Hivatal StatBank alkalmazását, az OECD OECD.Stat adatbázisát, az Ausztrál Statisztikai Hivatal 

Table Builder alkalmazását);  

 továbbá a fejlesztések által esetleg indokolt, felfedés elleni védelemben felmerülő 

változásokkal kapcsolatos benyomásaikról is számot adhattak. 

Mikor és hogyan zajlott? 

A kutatás keretében 2019. őszén, 4 alkalommal került sor a fókuszcsoportos interjúkra, összesen 20 fő, 

gyakorlott felhasználó részvételével. Az interjúk a KSH budapesti központi épületében készültek. 

Legfontosabb eredmények 

 A felhasználóknak részletesebb bontású adatokra lenne szüksége, különös tekintettel a 

területi bontásra, valamint kiemelték az adatok frissességének jelentőségét.  

 A felhasználók egy jó adatbázis legfontosabb jellemzőiként a gyors betöltést, a stabil 

működést, az áttekinthető struktúrát és a könnyű kezelhetőséget nevezték meg. 

 A megkérdezett felhasználók többsége egységes adatbázis kialakítását szorgalmazza, ahol 

egyszerre elérhető minden adat. 

 A kiegészítő funkciók közül a felhasználók előnyben részesítették a könnyen alakítható 

táblákat, az egyszerűbb számítási lehetőséget, valamint, hogy az adatbázisból beágyazható 

térkép és széles körű grafikonkészlet legyen elérhető. 

 A kutatás a metaadatok áttekinthetőségének, könnyű elérésének jelentőségére is felhívta a 

figyelmet. 

 Felmerült az igény arra is, hogy a saját számítógépükön férjenek hozzá egyedi, anonimizált 

adatokhoz, aminek használatában tömör, gyakorlatias útmutatóval segítsük őket. 

 Az adatok közzétételében alkalmazott felfedés elleni védelem módszerének 

megváltoztatásáról – ami szükséges lehet bizonyos fejlesztések megvalósításához is – a 

megkérdezett felhasználók eltérően vélekedtek: voltak, akik támogatták, de voltak olyanok, 

akik inkább a jelenlegi módszert preferálták.  

A kutatási eredmények hasznosulása 

A Tájékoztatási adatbázis fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítunk a felhasználók igényeire, azok 

tartalmi és funkcionális beépítésére az adatbázisba. A jelenleginél jobb felhasználói élményt nyújtó 

webes applikációt tervezünk a Módszertan/Metainformációk kiváltására. 


