Metaadatbázis
Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról
1. Általános bemutatás
Az általános bemutatás az alábbi pontokat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Az adatgyűjtésért felelős szervezeti egység;
A szervezeti egység vezetője;
Az adatgyűjtésért felelős személy;
Hazai jogi alap;
Nemzetközi jogi alap;
A szakstatisztika célja;
Történeti leírás – az adatgyűjtés rövid történeti leírása;
Kapcsolódó szakstatisztikák – a kapcsolódó statisztikai területek leírása
bemutatása;

a) Az adatgyűjtésért felelős szervezeti egység:
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), Agrárstatisztikai Információs Osztály;
b) Szervezeti egység vezetője:
Bábáné Demeter Edit, (06 70) 501 1004, demeter.edit@aki.gov.hu;
c) Az adatgyűjtésért felelős személy:
Varga Éva, (06 70) 501 1003, varga.eva@aki.gov.hu;
d) Hazai jogi alap:
Statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.). és a tárgyidőszak adatgyűjtéseit
elrendelő OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) rendelet.
e) Nemzetközi jogi alap:
f) A szakstatisztika célja:
A szakstatisztika célja, hogy helyzetképet kapjunk az aktuális nyári mezőgazdasági
munkákról (betakarítási és egyéb munkák) megyei bontásban a főbb növényfajokra
vonatkozóan.
g) Történeti leírás
Az adatgyűjtés több mint 20 éve folyik. Korábban az AKI elődje, a Födművelésügyi- és
Vidékfejlesztési Minisztérium (FM) Statisztikai és Gazdaságelemzési Központja
(STAGEK) végezte az adatok gyűjtését. Eleinte papíralapon történt a feldolgozás, majd
pedig egy egyszerűbb Dbase program támogatásával. A fejlesztések eredményeként 1993tól Excel, 2007-től makrózott Excel táblázatok segítségével kezelte az AKI az adatokat.
Az 1993-at követő évektől az alap adatok és az ebből készült kiadványok rendelkezésre
állnak elektronikus formában az AKI adatbázisában. Az elmúlt 10 évben kisebb
mértékben változott a jelentőlap, például 2004-ben új adatsor került rá a kérdőívre
„zöldtrágyázás” címmel. 2017-től változtak a megnevezések, mivel áttértünk a
hasznosítási kódok szerinti kérdezésre. A kérdőív vegyes szerkezetűvé alakult, a rögzített,

kiemelt növényfajták mellett lehetőség van az egyéb növények sorain bármilyen, az
adatszolgáltató által termelt növény beírására (lenyíló, választható lista alapján).

h) Kapcsolódó statisztikák
Az OSAP-ban (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) azonos nyilvántartási
számmal rendelkeznek még az alábbi szakstatisztikák:
 Tájékoztató jelentés a tavaszi munkákról,
 Tájékoztató jelentés az őszi munkákról,
 Tájékoztató jelentés az öntözésről.
KSH szakstatisztikák: 1084,1085,1092,1094,2375,2417

2. Relevancia
A relevancia arról ad tájékoztatást, hogy az adott szakstatisztika eredményei milyen
mértékben elégítik ki a jelenlegi és várható felhasználói igényeket. A relevancia
vonatkozásában alábbi tényezők kerülnek leírásra:
a) Outputok tartalmi leírása – a szakstatisztikához kapcsolódó eredmények (outputok)
tartalmi leírása (pl.: fontosabb mutatók, változók);
b) Információ az adatszolgáltatás teljeskörűségéről (data completeness) – milyen
mértékben tartalmazza a szakstatisztika a szabályozásokban és standardokban
megkövetelt tényezőket;
c) Kielégítetlen felhasználói igények – milyen fontosabb felhasználói igények vannak,
amiket a szakstatisztika nem elégít ki; milyen okai vannak a hiányosságnak;
a) Outputok tartalmi leírása
A szakstatisztikai keretein belül az adott év nyári időszakában végzett mezőgazdasági
munkálatokról szóló adatok kerülnek közlésre. Az adatok tartalmazzák az adott növényi
kultúrában előirányzott és elvégzett összes munka nagyságát (tarlóhántás, másodvetés,
zöldtrágyázás), illetve betakarított termés mennyisége (kalászosok, zöldségfélék,
gyümölcsösök betakarítása). Az eredmények megyei bontásban is megjelennek.
b) Információ az adatszolgáltatás teljeskörüségéről
Az adatgyűjtés mezőgazdasági tevékenységet folytató kijelölt vállalkozások és intézmények
adatait tartalmazza. A kijelölést a NAK falugazdászai végzik a szántóföldi
növénytermesztőkre vonatkozóan.
c) Kielégítetlen felhasználói igények
Teljesebb körű minta, nagyobb lefedettség.

3. Pontosság
Az adatgyűjtés eredményeinek pontossága (accuracy) arról ad tájékoztatást, hogy a becsült
és a valós értékek milyen közel állnak egymáshoz. A pontosság tárgykörön belül az alábbi
tényezők, illetve mutatók kerülnek leírásra:
a) Adatgyűjtés módszertana – az adatgyűjtés módszertanának bemutatása annak az
érdekében, hogy meglehessen ítélni, hogy a módszer mennyire elégíti ki a
nemzetközileg elfogadott standardokat és „legjobb gyakorlatokat”;
b) Relatív szórás (A1. coefficient of variation): a mintavételi hiba egyik
hagyományos minőségmutatója, ami a becsült érték varianciájának a
négyzetgyöke és a várható érték hányadosa;
c) Egység szintű válaszolási arányok (súlyozott/súlyozatlan) (A2. unit response
rate (un-weighted/weighted)): azt mutatja meg, hogy a válaszadásra kijelölt és és
ténylegesen a sokasághoz tartozó válaszadók hány százaléka válaszolt a kérdőívre;
d) Tétel szintű válaszolási arányok (súlyozott/súlyozatlan) (item response rate (unweighted/weighted)): azt fejezi ki, hogy a válaszadók hány százaléka válaszolt egy
adott kérdésre;
e) Lefedettségi hibák – milyen mértékű a túlzott vagy nem kellő lefedettség az
adatgyűjtés keretein belül, illetve milyen módszerek/eszközök kerülnek
alkalmazásra a lefedettséghez kapcsolódó hibák kezelése érdekében;
f) Lefedettségi többlet és osztályozási hibák arányai (A5. over-coverage rate and
misclassification rates);
g) Imputálás (imputation) – milyen mértékben kerül alkalmazásra imputáció, milyen
módszer alapján történik és hogyan hat a becslésekre (az imputálás olyan
mesterséges, de valószerű adatok generálását jelenti, amelyek a számítások során
megőrzik az eredeti súlyukat);
h) Imputálási arányok és hányadok (A4. imputation rate and ratio) - Az imputálási
arány azt fejezi ki, hogy az adatállományban szereplő értékek hány százaléka lett
imputálva;
i) Revíziós politika (revision) – milyen revíziós politika van gyakorlatban az
adatgyűjtés területén, milyen gyakran és milyen mértékben kerül sor revízióra és
milyen okai vannak a revíziónak;
j) Revíziók átlagos nagysága (A7. data revision – average size) – az elsőként
publikált érték átlagos eltérését mutatja a későbbiekben véglegesként közölt
értéktől;
a) Adatgyűjtés módszertana
Adatforrások: a kijelölt vállalkozások, gazdasági szervezetek, intézmények gazdasági
szervezetek az ASIR rendszeren keresztül elektronikusan, illetve papír alapon, postai úton
és faxon teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket (OSAP 1253), nyáron kétszer (július,
augusztus).
Sokaság, felvételi keret:
 Célsokaság: magyarországi székhellyel rendelkező, szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkozó gazdasági egységek.
 Felvételi keret: szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások,
intézmények.
 Megfigyelési egység: valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások és intézmények.

 Adatszolgáltató (beszámolási egység): mezőgazdasági tevékenységet folytató
kijelölt vállalkozások és intézmények (például kutatóintézetek, egyetemek).
Az AKI-ban elkészült kérdőív alapján a falugazdászok gyűjtik be az adatokat. A
gazdálkodók, falugazdászok által kitöltött jelentőlapokat a NAK munkatársai összesítik,
Excel programban kézi adatrögzítéssel. Ezt követően a NAK beküldi az AKI
Agrárstatisztikai Információs Osztályára elektronikus módon. A megyei felügyelők által
összesített kérdőívek rögzítése közben folytatódik az ellenőrzés és a hibajavítás folyamata.
A hibajavítások kiterjednek a táblán belüli számszaki összefüggésekre, termelési limitekre
és a más felvételekkel való összehasonlításra. Továbbá az adatgyűjtésért felelős személy
összehasonlítja az előző időszak adataival, illetve a megelőző évek, időszakok adataival.
Az AKI-ban a szakstatisztikáért felelős személy ellenőrzi, feldolgozza és országosan
összesíti a megyei adatokat. Ezeknek az adatoknak az alapján készül el a "Tájékoztató
jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról” szóló kiadvány.
Adatszolgáltatási készség növelését segítő eszközként szolgál az internetről letölthető
kérdőívek és a személyes kapcsolat is.
A kérdőívek megyei érkeztetését, a teljesség ellenőrzését és a rögzítést az AKI Statisztikai
Osztálya, azon belül az adatgyűjtésért felelős személy végzi.
Az adatelőkészítés keretein belül sor kerül a beérkezett kérdőívek teljességének az
ellenőrzésére, illetve a kérdőívek teljes kitöltöttségének a vizsgálatára. Hiányosan kitöltött
kérdőívek esetenként fordulhatnak elő, ilyenkor az adatok pótlása az adatszolgáltató
telefonos felkeresésével történik.
b) Relatív szórás
c) Egység szintű válaszolási arányok
d) Tételes válaszolási arányok
e) Lefedettség hibák
Csak a kijelölt vállalkozások jelentenek adatokat.
f) Lefedettségi és osztályozási hibák arányai
g) Imputálás
Nem történik imputálás. Tény adatokat dolgozunk fel.
h) Imputálási arányok és hányadok
i) Revíziós politika
Nyáron két jelentés készül, az első egy előzetes, a második (1 hónappal később) egy
végleges. A végleges készítésekor van mód az előző időszak adatainak esetenkénti
felülvizsgálatára, ezt az adatszolgáltató a beküldött adatlapon saját maga is javíthatja,
illetve eltérhet a tervezett adatoktól.
j) Revíziók átlagos nagysága

4. Időszerűség és időbeli pontosság
Az a) időszerűség (timeliness) arról ad tájékoztatást, hogy a tárgyidőszak és a végleges
eredmények megjelenése között mennyi idő telik el.
Az időszerűség mellett fontos tényező a megjelenés b) időbeli pontosságának (punctuality) a
feltüntetése is. Vagyis a szakstatisztikához kapcsolódó adatok közlése milyen mértékben
valósul meg a hivatalosan előírt határidőre. A pontosság méréséhez a legalkalmasabb mutatót
jelenti az a százalékos arány, ami az időben megjelent adatok arányát jelzi. Abban az
esetben, ha az adatok megjelenése nem mindig történik pontosan, akkor a módszertani
leírásban közölni szükséges a pontatlanság okát is.
Az időszerűség és időbeli pontosság minőségi mutatói:
c) A vizsgált időszak vége és a végleges eredmények megjelenése között eltelt
időtartam (T3. time lag between the end of reference pediod and the date of the final
results): a referencia-időszak végétől az első eredmények közléséig eltelt időtartam
nagysága havi és negyedéves adatoknál napokban, éves adatoknál hónapban megadva;
d) A tényleges publikálás ütemezésének a pontossága (T1. punctuality of time schedule
of effective publication): azt méri, hogy a közlés tényleges időpontja átlagban mennyivel
tér el a tervezett publikálási időponttól;
a) Időszerűség:
A tárgyidőszak után 10 napon belül (t+10) kerülnek publikálásra az eredmények. Az
adatok beérkezésének a határideje mindig más, adott napra meghatározott.
b) Időbeni pontosság
A ténylegesen elvégzett munkákat a tervezett munkák arányában, százalékban kifejezve
feltüntetjük az elkészült kiadványban. A 10 napos időtartam mindig teljesül.
c) A vizsgált időszak vége és a végleges eredmények megjelenése között eltelt időtartam
d) A tényleges publikálás ütemezésének a pontossága

5. Hozzáférés és átláthatóság
A hozzáférés (accessibility) és átláthatóság (clarity) kapcsán arról kapunk információt,
hogy a szakstatisztika eredményeihez milyen módón kaphatnak betekintést a felhasználók.
Ehhez kapcsolódóan az alábbi információk kerülnek bemutatásra:
a) Terjesztési csatornák (dissemination channels) – a szakstatisztika eredményei milyen
terjesztési gyakorlaton keresztül valósul meg; a felhasználók milyen csatornákon
keresztül kapnak betekintést az adatokba;
b) Közzétételi formák (the form of the outputs) - az eredmények milyen formában
kerülnek publikálásra (mikro és/vagy aggregált formában);
c) Metaadatbázis - összefoglaló az adatgyűjtéshez kapcsolódó publikált
metainformációkról;
d) Kiadvány megjelenése – a szakstatisztikához kapcsolódó kiadvány hányszor jelenik
meg egy évben?
e) Publikációk száma (AC1. number of publications disseminated and/ or sold) – azt
mutatja meg, hogy az adatot hány különböző formában teszik közzé.
f) Az adatbázisokhoz való hozzáféréseknek a száma (AC2. number of accesses to
databases) – az adat vagy adattábla adatbázisból történő lehívásainak a számát adja
meg;
g) A metainformációk teljességének aránya a közölt statisztikáknál (AC3. rate of
completeness of metadata information for released statistics)
h) Árazási politika (pricing policy) - az adatok közzétételével kapcsolatos árpolitika;
i) Hozzáférés-korlátozás (restrictions) - az eredmények hozzáférésére vonatkozóan
milyen esetleges szigorítások vannak érvényben, milyen felhasználói körökre
vonatkozik a szigoritás, a szigorítások okai;
j) Felhasználói visszacsatolás (user feedback) - összefoglalás az eredmények
hozzáférésével és átláthatóságával kapcsolatos felhasználói visszacsatolásokról;
k) Fejlesztések a hozzáférés és átláthatóság területén - az elmúlt időszakban milyen
fejlesztések történtek, illetve milyen fejlesztési tervek vannak a jövőre vonatkozóan a
az eredmények hozzáférésével és átláthatósságával kapcsolatban;
a) Terjesztési csatornák
 Az AKI honlapjáról letölthető kiadványként;
 Agrárgazdasági Figyelőben a főbb részadatok;
 Magyar Mezőgazdaság c. újságban összefoglaló cikkekben;
 Hazai adatátadás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Földművelésügyi
Minisztérium (FM), Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH); Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
b) Közzétételi formák
Statikus táblákban lehet hozzáférni az adatokhoz, összetett lekérdezésre nincs mód.
Minden adat aggregált formában kerül publikálásra, a mikroadatok nem publikusak. Mód
van a regionális és megyei szintű lekérdezésekre.
c) Metaadatbázis
Rendelkezésre áll.
d) Kiadvány megjelenése

Évente nyáron kétszer jelenik meg a „Tájékozató jelentés a nyári mezőgazdasági
munkákról” című kiadvány.
e) Publikációk száma
f) Az adatbázisokhoz való hozzáféréseknek a száma
g) A metainformációk teljességének aránya a közölt statisztikáknál
h) Árazási politika
Minden felhasználó részére ingyenes a hozzáférés a szakstatisztika eredményeihez.
i) Hozzáférés-korlátozás
Az eredményekhez való hozzáférésre vonatkozóan nincs korlátozás.
j) Felhasználói visszacsatolás
Telefonon, illetve e-mailen keresztül van mód felhasználói visszacsatolásra. Alkalmanként
történik ilyen jellegű visszacsatolás. A visszajelzések jellemzően pozitív irányúak.
k) Fejlesztések a hozzáférés és átláthatóság területén

6. Koherencia és összehasonlíthatóság
A statisztikai eredmények közötti koherencia (coherence) arról ad tájékoztatást, hogy a
különböző adatgyűjtésekhez kapcsolódó fogalmi keretek – osztályozások, definíciók,
megfigyelt alapsokaság – és módszertani jellemzők milyen mértékben illeszkednek
egymáshoz. Az egymással koherens statisztikai adatoknál az eredmények együttkezelésére
van lehetőség. Az összehasonlíthatóság (comparability) a koherencia egy olyan speciális
formája, ahol adott adatoknak az időbeli és területi összehasonlítására nyílik mód. A
koherenciához és összehasonlításhoz kapcsolódóan az alábbi tényezők kerülnek leírásra:
a) Fogalmi keretek és módszertani jellemzők – rövid összefoglaló azokról a
fogalmi keretekről és módszertani jellemzőkről, amelyek fontos szerepet játszanak
a koherencia és az összehasonlíthatóság megítélésének a szempontjából;
b) Nemzetközi standardok – milyen esetleges különbözőségek jellemzik az
adatgyűjtést az EU-s és nemzetközi szabályokkal/standardokkal összehasonlítva.
c) Összehasonlíthatóság – időben, illetve régiós szinten milyen mértékben lehet
összehasonlítani a szakstatisztika eredményeit;
d) Koherencia a nemzeti számlákkal és más statisztikákkal;
e) Az összehasonlítható idősorok hossza (C1. Length of comparable time-series);
f) Az összehasonlítható idősorok száma (C2. Number of comparable time-series);
g) Fogalmakban és/vagy a mérésben az európai normáktól való eltérések száma
és aránya (C3. Rate of differences in concepts and measurement from European
norms)
a) Fogalmi keretek és módszertani jellemzők
b) Nemzetközi standardok:
c) Összehasonlíthatóság
Időbeni összehasonlításra 1995-tól országos, megyei szinten állnak rendelkezésre adatok.
d) Koherencia más statisztikákkal
Néhány főbb növények termelésére vonatkozó részadat megegyezik a NAK által készült
termésbecslésben közzétett mennyiségi és területi adatokkal.

7. Felhasználói igények mérése
Az adatgyűjtések elsődleges célja a felhasználói kör igényeinek a kielégítése. Ezért a
szakstatisztikához kacsolódó felhasználói igények mérése kulcs fontosságú tekintve, hogy a
visszacsatolások kínálnak lehetőséget az adatgyűjtés fejlesztésére. Az igények felmérésének
eszközeként szolgálhat egy teljeskörű elégedettségi felmérés megvalósítása, a beérkezett
kérések és panaszok feldolgozása, a weboldal látogatottság mérése, a szakértők és
felhasználók hozzászólásai. A felhasználói igények méréséhez kapcsolódóan az alábbi témák
kerülnek kibontásra:
a) Visszacsatolási csatornák – milyen módokon és eszközökön keresztül lehet
információhoz jutni statisztika felhasználóinak az igényeiről, véleményéről;
b) Felhasználói kör – a felhasználói kör bemutatása;
c) Felhasználói célok – milyen célból hasznosítják a felhasználók a szakstatisztika
eredményeit;
d) A felhasználók elégedettsége – milyen információk állnak rendelkezésre a
felhasználók elégedettségével kapcsolatban; mikor volt az utolsó felhasználói
felmérés;
a) Visszacsatolási csatornák
Telefonon, illetve e-mailen keresztül van mód visszacsatolásra az adatszolgáltatók
részéről.
b) Felhasználói kör
Az operatív statisztikai jelentések keretében begyűjtött adatok legfontosabb felhasználói a
gazdálkodók és döntéshozó szervek, közigazgatási szervek (elsősorban: Földművelésügyi
Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Halászati és Öntözési Kutató Intézet),
egyetemek.
c) Felhasználói célok
Gazdálkodók számára a növénytermesztési munkálatok tervezésének a segítése; kormányzat
szervei részére a szabályozások és kormányzati intézkedések kialakításához; kutatók,
egyetemek számára a kutatásokhoz; statisztikák kialakításához.
d) felhasználók elégedettsége
Egységesen történt belső felhasználói felmérés az Agrárstatisztikai Információs Rendszer
(ASIR) és a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) keretein belül végzett adatgyűjtésekre
vonatkozóan. A belső felhasználói elégedettség mutató értéke 84,35%-ot ért el.
Adatszolgáltatói elégedettség felmérés az ASIR adatgyűjtéseihez készült egységesen.
Adatszolgáltatói elégedettség mutató értéke 83,03%-ot ért el.
A felmérés a 2015. évre vonatkozik.

8. Hatékonyság, költségek és adatszolgáltatói teher
A minőségi riport arról is tartalmaz információkat, hogy a szakstatisztika előállításához
szükséges erőforrások mennyire hatékonyan kerülnek felhasználásra. Továbbá fontos
tényező, hogy az adatszolgáltatókra milyen teher hárul és ez a teher milyen arányban van a
statisztika hasznosságával, illetve hogy milyen erőfeszítések történnek a teher csökkentése
érdekében.
A fejezethez kapcsolódóan az alábbi tényezők és kérdések kerülnek leírásra:
Hatékonyság és költségek:
a) hatékonyság fokozó intézkedések – milyen erőfeszítések történtek, illetve a
jövőre vonatkozóan milyen tervek vannak arra vonatkozóan, hogy az adatgyűjtés
hatékonysága fokozódjon;
b) hatékonyság felmérések – milyen belső és külső felmérések állnak rendelkezésre
az adatgyűjtés hatékonyságával kapcsolatban;
c) automatizálási szint – az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó műveletek – például
adatbevitel, adatkódolás - mennyire automatizáltak;
d) ICT alkalmazása – az ICT (információs és kommunikációs technológia) milyen
mértékben és hatékonysággal kerül alkalmazásra az adatgyűjtés és az eredmények
terjesztése során, illetve milyen fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre a
jövőre vonatkozóan;
Adatszolgáltatói terhek:
e) időigény – az éves adatszolgáltatói teher pénzben időben kifejezve;
f) adatszolgáltatói teher csökkentése – az adatszolgáltatói teher csökkentésére
irányuló célok és múltbéli intézkedések;
a) Hatékonyság fokozó intézkedések
Az adatgyűjtés 2013-ig papír alapú kérdőívek segítségével valósult meg, az adatlapok
postai úton vagy faxon kerültek fogadásra. A fejlesztéseknek köszönhetően az
adatgyűjtés 2014-től web alapon történik elektronikus kérdőívek segítségével, az
adatszolgáltatás Interneten keresztül valósul meg. Ennek következtében az
adatgyűjtésért felelős személy(ek) ügyintézésre fordított ideje jelentősen javul, és nő
az adatok megbízhatósága. 2016-tól adatszolgáltatói terminál felállítása az AKI
Agrárstatisztikai Információs Osztályán, evvel is segítve a felhasználókat a pontosabb
kérdőív kitöltésben.
b) Hatékonyság felmérések
Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) keretein belül megvalósuló
adatgyűjtésekre egységesen állnak rendelkezésre belső hatékonyságvizsgálatok.
A felmérés tárgya: az adatlapok érkeztetésére, ellenőrzésére, javítására, imputálására
és rögzítésére fordított átlagos ügyintézési idő.
A felmérés eredménye: az ügyintéző átlagosan 6,68 percet fordít egy adatlap
kezelésére.
A felmérés időpontja: 2012.07.30.

c) Automatizálási szint
Az adatgyűjtés 2014-től elektronikusan történik. Ennek eredményeként az
adatgyűjtéssel járó folyamatok automatizáltak lesznek: a kitöltött kérdőívek
eredményei automatikusan az adatbázisba kerülnek – automatikus az érkeztetés,
ellenőrzés és az esetleges figyelmeztető levél küldése is.
d) ICT alkalmazása
e) Időigény
Az adatszolgáltatoknak van lehetőségük megjelölni az adatlapok kitöltésével eltöltött
időt az adatlapok elején. A 2010-es adatok alapján az adatszolgáltatók átlagosan 10
percet töltöttek az adatlapok kitöltésével.
f) Adatszolgáltatói teher csökkentése

9. Bizalmasság, átláthatóság és biztonság
Az adatszolgáltatók személyes és üzleti adatainak a bizalmas kezelése fontos kritérium az
adatgyűjtés folyamatában. Továbbá az átláthatóság és az adatkezelés biztonsága is fontos
tényezőt jelent. Ezeknek a témáknak a részletesebb leírásához az alábbi kérdések
megválaszolása kínál támpontokat:
a) Jogszabályi háttér – van-e olyan kapcsolódó jogszabály, amely előírja az
adatszolgáltatók személyes és üzleti adatainak a bizalmas kezelését?
b) Bizalmassági nyilatkozat - az adatgyűjtésért felelős alkalmazottak aláírtak-e
bizalmassági/titoktartási nyilatkozatot?
c) Hozzáférés a mikro-adatokhoz - külső felhasználok kaphatnak-e hozzáférést
kutatási célból a mikro-adatokhoz, és ha igen akkor milyen intézkedések
biztosítják a bizalmasság megőrzését?
d) Adatok biztonsága - Milyen eljárások/intézkedések biztosítják az adatok
biztonságát az adatgyűjtés során, különösen Internetes adatgyűjtés közben (például
a statisztikai szolgálat elleni „külső támadás” ellen milyen informatikai eszközök
állnak rendelkezésre). Továbbá milyen eljárások/intézkedések kerülnek
alkalmazásra annak érdekében, hogy az adattáblákból ne lehessen logikai
következtetéssel azonosítani egyes adatszolgáltatók adatait (például túl kevés
adatszolgáltató esetén).
a) Jogszabályi háttér
Statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) írja elő az adatszolgáltatok adatainak a
bizalmas kezelését.
b) Bizalmassági nyilatkozat
Az adatgyűjtésért felelős személyek aláírnak bizalmassági nyilatkozatot.
c) Hozzáférés a mikro-adatokhoz
Csak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
munkatársai kaphatnak hozzáférést a mikro-adatokhoz, szigorúan kutatási és statisztikai
célból.
d) Adatok biztonsága
Többszintű informatikai biztonsági rendszer szolgálja az adatszolgáltatók adatainak a
biztonságát.
Fizikai szint:
Az AKI kártyás beléptető rendszerének üzembehelyezése 2016 őszén, mely által minden
bent tartózkodó személy azonosítható. A szerverszobába való bejutás ellenőrzött módon
történik, csak engedéllyel rendelkező személyek számára adhatja ki a kulcsot a 24 órában
működő portaszolgálat. A szerverek légkondicionált helységben, folyamatos szünetmentes
áramellátás mellett működnek. A felhasználói terminálok jelszóval védettek.
Alkalmazási szint:
Minden egyes eseményről/tevékenységről naplóbejegyzés készül. Végponti felhasználó és
a kiszolgáló között a teljes kommunikáció hitelesített, titkosított csatornán keresztül
folyik. A titkosításra használt tanúsítvány besorolása „Class B”.

A protokoll biztonságát egy EAL 3-as minősítésű alkalmazás szintű tűzfal garantálja
(Level 7). A backend és frontend rendszerek közötti kommunikáció is a tűzfal által
kontrolált módon történik. A rendszeren a hitelesítés szükség szerint akár kétfaktoros is
lehet. Szerepkör alapú hozzáférés vezérlés.
Háromnál kevesebb adatszolgáltató esetén az adatok nem kerülnek publikálásra a logikai
következtetéssel történő azonosítás megelőzése érdekében.

10.10. Definicók
Az alábbiakban azok a fogalmak definíciói kerülnek leírásra, amelyek pontos ismerete
elősegíti a szakstatisztika eredményeinek az értelmezését a felhasználó számára.
Szántó: minden olyan terület, amely rendszeres szántóföldi művelés alatt áll, tekintet nélkül
arra, hogy a talajmunkát milyen módon végzik vagy a területet átmenetileg növénytermelésre
nem hasznosítják (ugaroltatják). Ide tartoznak a faiskolák (dísz- és gyümölcsfaiskolák,
szőlőiskolák, erdészeti faiskolák) - kivéve a gazdaság saját igényeinek kielégítésére telepített,
erdőben található erdészeti faiskola -, az évelő növények (pl. lucerna és szamóca) és a gyógyés fűszernövények területe.
Előirányzott munka: a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt tervezett munka.
Nyári mezőgazdasági munka: betakarítási munkák, tarlóhántás, másod és tarlóvetés,
zöldtrágyázás.
Betakarítási munka: a termény begyűjtése; aratása.
Tarló: a gabonaföld aratás után, amikor le van tarolva.
Másodvetés: május 31. után vetett, valamely növénykultúrát (általában főveteményt)
követően még elvetett és az év során betakarított növények vetésterülete.
Zöldtrágya: talajerő utánpótlás céljára vetett növény.

