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Bevezetés 

A tananyag célja a nehezen körülhatárolható csoportok kvantitatív kutatásával kapcsolatos elméleti és 

módszertani kérdések tisztázása. A tananyagot elsősorban azon képzések számára készítettük, ahol mélyebb 

kutatás-módszertani ismereteket szándékoznak adni a hallgatók számára, illetve ahol a hagyományostól eltérő 

(alternatív) mintavételi technikákat már ma is kiterjedten használják, azaz a kisebbségkutatás, a 

devianciakutatás-, és a szociálisan marginalizált csoportok kutatásának területén. Ugyanakkor meggyőződésünk, 

– és ezt a tananyagban is igyekszünk bizonyítani – hogy a nehezen körülhatárolható csoportok vizsgálata mind a 

társadalomkutatás, mind a piackutatás számára egyre fontosabbá válik, így az itt leírt módszerek bármely 

társadalom-, piac- vagy közvélemény-kutató számára hasznosíthatók. Jelen tananyag alapvető kutatás-

módszertani és statisztikai ismereteket feltételez, így elsősorban a mesterszakos hallgatók számára ajánlható, de 

felhasználható a bevezető módszertani kurzusok során a látókör szélesítésére is. 

1. A tananyag szerkezete 

A tananyag első fejezetében szándékunk szerint bizonyítjuk, hogy a nehezen körülhatárolható társadalmi 

csoportok kutatása mind tudományos, mind piac- és közvélemény-kutatási szempontból egyre nagyobb 

jelentőségű. Ebben a fejezetben térünk ki a tananyagban használt módszertani fogalmak definiálására, amivel 

párhuzamosan ismertetjük a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatásának nehézségeit és azok 

forrását. 

A második fejezet a kutatás előkészítésének problematikus kérdéseire tér ki és itt mutatjuk be az adatfelvétel 

gyakorlati problémáit is. 

A harmadik – egyben legbővebb – fejezet a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása esetén 

felhasználható mintavételi módszereket, azok gyakorlati alkalmazását ismerteti. 

Végül az utolsó fejezetben azokat a kérdéseket vesszük sorra, amelyek nem szorosan módszertani jellegűek, de 

egy kutatástervezésénél és kivitelezésénél megkerülhetetlenek: a jogi kérdéseket, az etikai kérdéseket és a 

költséghatékonyság kérdését. 

A tananyagban egyes helyeken a korábban vagy később tárgyalt részekre utalunk, itt link segíti az adott rész 

gyors megtalálását. 

Az irodalmi hivatkozások a tananyag végén találhatók, de ahol hivatkoztunk rájuk, ott linkkel segítjük a pontos 

hivatkozás fellelését. 

2. Javaslatok az oktatóknak 

A tananyag 4 fejezetből és 13 leckéből áll, azonban a leckék belső tagolása lehetővé teszi azok megbontását, 

átstrukturálását is. Az egyes fejezetek végén feladatok találhatók, amelyek részben a tananyag önálló 

elsajátítását segítik, részben alkalmasak szemináriumi, interaktív feldolgozásra is. A leckék egy részénél a 

feladatok után az oktatóknak javaslatot tettünk az anyag feldolgozásának módjára is. 

A 6 leckét kitevő mintavételi technikákról szóló rész kapcsán különösen fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók 

gondolják végig-, és lehetőleg mutassák is be, hogyan alkalmaznák a gyakorlatban az adott mintavételt egy-egy 

konkrét, kiválasztott célcsoport kapcsán. E leckékhez kapcsolódóan igyekeztünk megadni több olyan (többnyire 

angol nyelvű) irodalmat, amely az EISZ rendszerében elérhető és alkalmas lehet az egyes módszerek 

illusztrálására, az órák kiegészítésére. 

Végül az utolsó fejezet jogi és különösen etikai kérdéseit érdemes a szeminárium keretei között csoportosan 

feldolgozni. 
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1. fejezet - I. fejezet: Miért fontos és 
miért különleges a nehezen 
körülhatárolható csoportok kutatása 

Az első fejezetben a következő kérdésekre keressük a választ: 

• Mit jelent a nehezen körülhatárolható társadalmi csoport? 

• Mi a jelentősége ezeknek a csoportoknak kutatási szempontból? 

• Milyen módszertani nehézségeket okoz ezen csoportok kutatása? 

1. A fejezet szerkezete 

A fejezet első leckéjében néhány kutatáson, illetve elméleti szerző művén keresztül azt igyekszünk bizonyítani, 

hogy a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatási szempontból egyre jelentősebbé válnak. 

Köszönhető mindez annak, hogy azok a társadalmi jellemzők, amelyek a társadalmi struktúrákat meghatározták 

a XIX-XX. század jelentős részében, a XX. század végére csökkenő jelentőséggel bírnak. Ennek következtében 

pedig egyrészt csökken a társadalmi struktúra láthatósága, másrészt e tényezők helyett olyan strukturáló 

tényezők jelennek meg, amelyek olyan csoportokat képeznek a társadalomban, amik a hagyományos 

módszerekkel nem kutathatók. Ebben a fejezetben térünk ki arra is, hogy melyek a nehezen körülhatárolható 

társadalmi csoportok kutatásának főbb módszertani kérdései, illetve ismertetjük a tananyagban használt 

fontosabb fogalmakat. A fejezet célja tehát a téma elméleti és módszertani megalapozása. 

2. 1. Lecke: Nehezen körülhatárolható csoportok és 
társadalmi folyamatok 

A lecke célja: ebben a fejezetben a társadalmat strukturáló tényezők változására hozunk két elméleti és egy 

empirikus példát, melyek kapcsán az igyekszünk igazolni, hogy a társadalmi csoportok láthatósága, 

körülhatárolhatósága csökken, ami az ilyen csoportok kutatásának módszertani problémáit is előtérbe helyezi. A 

lecke célja a téma elméleti megalapozása. 

2.1. Tartalom 
 

Elméletek és a nehezen körülhatárolható csoportok Az életstílus meghatározottsága (Róbert Péter) 

A társadalmi láthatóság csökkenése (Angelusz Róbert) Összefoglaló: milyen csoportokról lehet szó elméleti 

szempontból 

Túl rétegen és osztályon(Urlich Beck) Feladat 

2.2. Elméletek és a nehezen körülhatárolható csoportok 

Az első leckében társadalomelméleti szempontból közelítjük meg a nehezen körülhatárolható csoportokat. 

Tananyagunkban azokat a csoportokat tekintjük elméleti szempontból nehezen körülhatárolhatónak, amelyek a 

cselekvés szempontjából összehangolt, vagy legalábbis hasonló tevékenységet végeznek (lásd alább Angelusz), 

ugyanakkor a hagyományos strukturáló változókkal (kor, nem, iskolai végzettség, jövedelem, stb.) nem 

határolhatók el. Azt állítjuk, – és erről a részletesen a következő leckében – hogy az így definiálható csoportok 

egyúttal speciális nehézségek elé állítják az empirikus kutatót, ha kvantitatív kutatást kíván végezni az adott 

célcsoporton belül. 
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Az alábbiakban két elméleti megfontolást és egy empirikus kutatást ismertetünk, amellyel a fenti 

gondolatmenetet igyekszünk alátámasztani: Angelusz Róbert társadalmi látásviszonyok romlásáról szóló cikkét 

(Angelusz, 2000), Urlich Beck kockázattársadalomról szóló elméletének a társadalmi strukturáló tényezők 

változásáról szóló részét (Beck, 2003) és Róbert Péter empirikus vizsgálatát az életstílus meghatározottságáról 

(Róbert, 2000). 

2.3. A társadalmi láthatóság csökkenése 

Angelusz Róbert cikkében (Angelusz, 2000) azt állítja, hogy a társadalmi nagycsoportok láthatósága csökken, és 

ennek hatása van a kollektív cselekvésekre is. A nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása 

szempontjából ennek az állításnak az a jelentősége, hogy a társadalmi cselekvések magyarázatában a 

hagyományosan jól leírható (és jól kutatható) társadalmi csoportok kevesebb szerepet kapnak és helyettük olyan 

csoportok jelennek meg a cselekvések hátterében, amelyek a hagyományos módszertani eszközökkel nem 

kutathatók. Erre jó példa lehet bármelyik, a közösségi honlapokon szerveződő mozgalom (számos esetben 

megfigyelhető Magyarországon is, de a 2011 elején kirobban észak-afrikai felkelések szintén evidens példát 

szolgáltatnak erre a jelenségre). A részletek elemzése nélkül állíthatjuk, hogy egyrészről ezek a csoportok 

jelentős hatóerejűek-, és képesek a közös cselekvésre, másrészről tagságuk, működésük kvantitatív módon nem 

vizsgálható a hagyományos, véletlen mintavételen alapuló módszerekkel. 

2.3.1. Angelusz modellje a csökkenő láthatóságra: Blau 
rétegződésmodelljének kritikája 

Angelusz Róbert a társadalmi nagycsoportok láthatóságának csökkenése mellett érvelve Blau jól ismert 

rétegződés- modelljének módosított változatát állítja fel, egyúttal kritizálva Blau állításait. 

Blau eredeti modelljében a társadalom vertikális rétegzettségéért az éles választóvonal nélküli-, folytonos 

graduális változók felelnek, míg a diszkrét nominális változók éles határvonalat húznak meg-, és horizontális 

csoportokat alakítanak ki. Angelusz a horizontális vagy vertikális, illetve folytonos vagy diszkrét dimenziókat 

elválasztva hozza létre saját rendszerét, amely, mint alább láthatjuk, már alkalmas a társadalmi látásviszonyok 

változásának hátterében lezajló folyamatok leírására. 

2.3.2. Emergens és nominális változók és szerepük változása 
 

 
Emergens Nominális Hierarchikus Graduális 

Hierarchikus + - + - 

Éles választóvonal + + - - 

Érdemes az egyes változók jelentését és jelentőségének változását külön megvizsgálni: 

Emergens változók: éles választóvonallal bíró-, (tehát nem folytonos), de társadalmi hierarchiát létrehozó 

változók, mint például a tulajdon. Angelusz érvelése szerint ezek jelentősége csökken, például a 

részvénytulajdonnal eltűnik az éles megkülönböztetés a tulajdonosi és tulajdon nélküli osztály között. 

Nominális változók: éles választóvonallal bíró-, (tehát nem folytonos), de társadalmi hierarchikus különbséget 

nem okozó változók, mint például a vallási hovatartozás. Bár Angelusz nem foglalkozik e változótípus 

jelentőségének változásával óvatos állítás tehető arra nézve, hogy növekvő tendenciát figyelhetünk meg a 

változótípus jelentőssége terén. 

2.3.3. Hierarchikus és graduális változók és szerepük 
 

 
Emergens Nominális Hierarchikus Graduális 

Hierarchikus + - + - 

Éles választóvonal + + - - 



 I. fejezet: Miért fontos és miért 

különleges a nehezen 

körülhatárolható csoportok kutatása 

 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hierarchikus változók: folytonos változók, amelyek hozzájárulnak a társadalmi hierarchia kialakulásához 

(vertikálisak). Angelusz állítása szerint ezek jelentősége nő-,: egyes, korábban emergens változók hierarchikussá 

váltak, azaz megszűnt diszkrét jellegük, mint például a fent már említett tulajdonviszonyt jellemző változóknak. 

Graduális változók: folytonos változók, amelyek nem járulnak hozzá a társadalmi hierarchia kialakulásához 

(horizontálisak). Angelusz ilyennek tekinti az életkort vagy a gyermekszámot – amely példákkal valószínűleg 

nem egy szociálpolitikus vitatkozna. 

2.3.4. Nagy csoportok cselekvése és láthatóság összefüggése 

A fenti egyszerűsített érvelés amellett szól, hogy a társadalmi struktúrát kialakító változók közötti jelentőség 

eltolódása, illetve átalakulása a társadalmi struktúra láthatóságának csökkenéséhez vezethet. Angelusz egyúttal 

amellett is érvel, hogy a kevésbé átlátható struktúra a nagycsoportok kollektív cselekvésének valószínűségét is 

csökkenti. 

A láthatóság és a kollektív cselekvés kapcsolatának vizsgálatára Angelusz egy újabb modellt állít fel. A modell 

a csoportok önreflexivitásának fokozatait veti össze a cselekvés típusaival. 

A modellben a következő csoporttudat típusokat különíti el a szerző: 

• Tömeg-csoporttudat: a csoport tagjai csak azonos státuszúak (státusekvivalencia), de ez nem tudatosul (nincs 

csoporthelyzet reflexió), ennek következtében nem alakítanak ki közös cselekvési mintázatokat (összehangolt 

reflexiókat) 

• Reflexív-csoporttudat: az azonos státusz tudatosul a csoport tagjaiban (van csoporthelyzet reflexió), de nincs 

összehangolt cselekvés 

• Kollektív tudat: tudatossá vált azonos státuszon alapuló közös cselekvés jellemző (kollektív cselekvés) 

2.3.5. Csoportpercepció és cselekvés 
 

 
Státus-ekvivalencia Csoporthelyzet 

reflexiója 
Reflexiók 

összehangolása 
Tipikus cselekvés 

Tömeg-csoporttudat + - - Látens 

Reflexív 

csoporttudat 
+ + - Csoportspecifikus 

Kollektív tudat + + + Kollektív 

A bemutatott modell alapján levezethető, hogy minél inkább reflektál egy csoport saját csoporthelyzetére és 

minél inkább képesek a csoporttagok összehangolt interakcióba lépni egymással, annál összehangoltabb a 

cselekvés. 

A láthatóság fent leírt csökkenésével már a csoporthelyzet reflexiója (felismerése) is ellehetetlenül nem beszélve 

a reflexiók összehangolásáról (amelyhez a csoporttagok felismerése egyértelműen szükséges). 

2.3.6. Hagyományos társadalmi nagycsoportok és új társadalmi csoportok 

Angelusz érvelése itt véget ér, de számunkra a leírt érvelés még nem kielégítő: ahhoz elegendő, hogy 

bizonyítsuk, a hagyományos társadalmi nagycsoportok vizsgálata önállóan már nem képes magyarázni a 

társadalmi jelenségeket, de nem bizonyította a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok vizsgálatának 

szükségességét. Angelusz -érveléséből az következnék, hogy a társadalmi látásviszonyok csökkenésével a 

kollektív cselekvések egyértelműen csökkennek. Ez a folyamat talán egyes helyeken, időlegesen meg is 

figyelhető, de főként a hálózati kommunikáció terjedésével, jelentőségének növekedésével úgy tűnik, hogy 

olyan új –, rendkívül gyorsan szerveződő és felbomló, de hatékony cselekvésre képes csoportok jönnek létre és 

válnak társadalmi aktorrá, amelyeket nyugodtan tekinthetünk nehezen körülhatárolhatóknak. A hálózati 

kommunikáció csoportformáló szerepén túl az olyan tényezők (nominális változók) szerepének erősödését is 
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megfigyelhetjük, mint a nemzetiség (legyen szó akár helyben élő, akár bevándorló csoportokról). Ezek a 

csoportok pedig szintén a nehezen körülhatárolható csoportok körét bővítik. 

2.4. Túl rétegen és osztályon 

Urlich Beck a kockázat-társadalom koncepció részeként írja le a társadalmi struktúra átalakulására vonatkozó 

megfigyeléseit és elméletét-, (Beck, 2003), amelyből lehetséges jövőképeket vezet le. Az általa vázolt 

társadalmi változások közül a következő pontokat emelnénk ki: 

• az egyenlőtlenségi viszonyok nem változtak, de csökkent a társadalmi problémák élessége, ezért csökkent az 

osztálytudat és az osztályfogalom társadalmi észlelhetősége 

• csökkentek a megélhetés költségei és a munkaidő, növekedett viszont a tulajdonosok (pl.: lakástulajdonosok) 

száma, a megtakarítás mértéke, az életidő és munkajövedelem. 

• növekvő mobilitás: „az életút önállósul” a származáshoz képest – a személyes sors jelentősége nőtt 

• női munkaerő, a női szerep-, átalakulása, a család dezintegrációja – a nők egyenlőtlenségének tudatosulása 

• nem mindenki osztja töretlenül a státus és jövedelem orientált felemelkedés gondolatát 

E néhány pont alapján Beck növekvő individualizmusra és osztályvilágok helyett a fogyasztási stílus 

fontosságának növekedésére következtet. 

2.4.1. Beck jövőképe 

Beck a fent – leegyszerűsítve – leírt változások alapján három lehetséges jövőképet vázol fel: 

• Új, modernizálódott osztályképződés: Beck az új osztályképződés alapjának elsősorban a kockázatközösségek 

(azonos kockázatokkal rendelkező társadalmi nagycsoportok) kialakulását tartja 

• Új társadalmi hálók, mozgalmak, identitások jönnek létre: önkiteljesítés, én alakítás (pl: nőmozgalmak) 

• Új, individualizált életformák, életstílusok alakulnak ki 

• a társadalmi intézmények őrzik a rendi jellegű osztálystruktúrát, amely azonban már láthatatlan 

• a mobilitás, mint nagycsoportok közötti vándorlás élménye megszűnik 

• egyedi, esemény-orientált koalíciók születnek 

• tartóssá váló konfliktusok tulajdonított jegyek mentén (bőrszín, nem, etnikai hovatartozás) 

2.4.2. Beck és a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok 

Bár a fogalom nem kerül elő Beck elméletében, mégis azt mondhatjuk, hogy a becki elmélet közelebb visz 

bennünket alapállításunk igazolásához, azaz ahhoz, hogy bizonyítsuk: a nehezen körülhatárolható csoportok 

társadalmi jelentősége növekvőben van. 

Gyűjtsük össze Beck állításai közül (a teljesség igénye nélkül-), azokat, amelyek állításunkat támogatni 

látszanak: 

• A fogyasztási stílus szerepének növekedése: mind tudományos, mind piackutatási szempontból felértékeli a 

fogyasztási stílus alapján kialakuló csoportok jelentőségét 

• Kockázatközösségek létrejötte: e közösségek nem a hagyományos értelemben vett strukturáló változókon 

alapulnak, külső szemlélő számára nehezen körülhatárolhatók 

• Új társadalmi hálók, mozgalmak, identitások létrejötte: e mozgalmak – még, ha egy jól látható társadalmi 

csoport, például a nők bázisán jönnek is létre - alapvetően önkéntesek, a résztvevők köre nehezen fellelhető, 

hatóerejűk ugyanakkor jelentős 



 I. fejezet: Miért fontos és miért 

különleges a nehezen 

körülhatárolható csoportok kutatása 

 

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.5. Az életstílus meghatározottsága 

Végezetül egy empirikus kutatást hozunk példaként, amely szintén a társadalmi struktúra változásaival 

foglalkozik a magyar társadalomban. Róbert Péter kutatásában (Róbert, 2000) egy különlegesen izgalmas 

időszakban, 1982 – és 1998 között vizsgálta az életstílus meghatározottságát. Elemzésében a szocio-demográfiai 

tényezők életstílusra gyakorolt hatását, valamint az anyagi és kulturális életstílus viszonyának változását 

vizsgálta. Kutatási kérdései és hipotézisei a következők voltak: 

„K1. Hogyan korrelál egymással a kulturális és az anyagi életstílus? 

H1. Feltételezhetően a kulturális és az anyagi életstílus közti korreláció 1982 és 1998 között növekedett. 

K2. Hogyan hatnak a társadalomi-demográfiai jellemzők a kulturális és az anyagi életstílusra? 

H2. A kulturális és az anyagi életstílus meghatározottsága 1982 és 1998 között növekedett. ” 

2.5.1. Életstílus és szocio-demográfia 

Az alábbi ábra (Róbert, 2000) vázolja a lehetséges hatásokat. 
 

 

A kulturális életstílus: 

• színházba járás 

• koncertlátogatás 

• múzeumlátogatás 

• átlagosnál több könyv 

Materiális életstílus: 

• színes tv, 

• hűtőszekrény 

• automata mosógép 

• személyautó 

2.5.2. Eredmények 

A hipotézisek éppen a lecke első felében leírt elméleti szempontok ismertetése során leírtakkal szemben a státus 

kikristályosodását (meghatározottságának növekedését) feltételezték, azonban az eredmények ezt csak részben 

erősítették meg. Az alábbi pontokban foglaljuk össze a kutatás eredményeit: 

• az (előző oldalon definiált) kulturális és materiális életstílus közötti összefüggés 1982 - és 1992 között 

növekedett, 1998-ra viszont csökkent, vagyis a két életstílus dimenzió csak a rendszerváltásig vált 

koherensebbé 

• a kulturális és az anyagi életstílus szocio-demográfiai, státus és osztály meghatározottsága egyaránt hasonló 

mintázatot követett 

• egyedül az iskolai végzettség hatása erősödött az egész időszak alatt (a hipotézisnek megfelelően) 

A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a státuskikristályosodás inkább a rendszerváltás idejére 

volt jellemző, azt követően ellentétes változás indult meg. 

2.5.3. Az életstílus meghatározottsága és a nehezen körülhatárolható 
csoportok 
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A fentiekben már leírt elméleteket az ismertetett empirikus kutatás abban a vonatkozásban nem cáfolja, hogy 

bár a rendszerváltás időszakában az életstílus strukturális meghatározottsága nőtt, ez a folyamat a 

rendszerváltást követően megfordulni látszott. Ez arra utal, hogy a hagyományosan a társadalmi struktúrát 

meghatározó szocio-demográfiai-,  státus és osztály változók szerepe a rendszerváltást követően csökkent az 

életstílus meghatározásában. 

Ez az empirikus eredmény megerősíti az elméleti részben leírt változásokat a társadalmi struktúrát meghatározó 

változók szerepének változása szempontjából, így alátámasztja azt a feltételezésünket, hogy legalábbis csökken 

a hagyományos társadalmi csoportok hatása. A fenti eredmények ugyanakkor nem nyújtottak támpontot abból a 

szempontból, hogy vajon milyen új csoportok léphetnek a korábban jól körülhatárolt társadalmi csoportok 

(rendek, osztályok), mint társadalmi aktorok helyére. 

2.6. Összefoglaló: milyen csoportokról lehet szó elméleti 
szempontból 

Az eddig leírtak elméleti és empirikus illusztrációt szolgáltattak ahhoz az állításunkhoz, mely szerint a nehezen 

körülhatárolható csoportok jelentősége nő – párhuzamosan a hagyományos osztály vagy rendi struktúrák 

jelentőségének csökkenésével. 

Érdemes összegyűjteni, hogy milyen új (nehezen körülhatárolható) csoporttípusok merültek fel a fenti 

áttekintésben: 

• interneten szerveződő akciócsoportok, esemény-orientált koalíciók 

• nemzetiségi csoportok 

• fogyasztási stílus csoportok 

• kockázatközösségek  

Ezek a csoporttípusok sokféle csoportot foglalnak magukban, látni fogjuk azonban, hogy más szempontok 

alapján ezeken túl is találunk a témánk szempontjából fontos csoportokat. 

2.7. Feladat 

Nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok gyűjtése, az egyes csoportok társadalmi jelentőségének, 

struktúraalkotó szerepének becslése vagy igazolása korábbi kutatás eredményével. 

Vitakérdés: Bekövetkezett-e alapvető változás a társadalmi struktúra dimenzióalkotó változóiban? Hozzunk 

eltérő elméleti magyarázatokat! 

2.8. Javaslat a lecke feldolgozásához 

Bár a lecke anyagát úgy írtuk meg, hogy az önállóan is értelmezhető legyen, a leírtak értelmezését elmélyítheti, 

ha a hallgatók az idézett olvasmányokat a feldolgozást megelőzően elolvassák. Érdemes a lecke fontosabb 

állításait ezt követően az órán vita formájában közösen feldolgozni. 

Természetesen a lecke megtárgyalása recens kutatási eredményekkel, elméleti irodalommal is kiegészíthető. 

3. 2. Lecke: Nehezen körülhatárolható csoportok 
módszertani problémái 

A lecke célja: a lecke célja a nehezen körülhatárolható csoportok módszertani szempontú definiálása, a kutatás-

módszertani problémák összefoglalása. A lecke második felében a „Ki a cigány?” vita rövid áttekintésén 

keresztül mutatjuk be a módszertani nehézségeket. 

3.1. Tartalom 

Nehezen körülhatárolható csoportok módszertani szempontú meghatározása 
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Módszertani problémák a nehezen körülhatárolható csoportok vizsgálatánál 

Példa a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok vizsgálatainak módszertani problémáira: „ki a cigány?” 

vita 

Feladat 

3.2. Nehezen körülhatárolható csoportok módszertani szempontú 
meghatározása 

Az előző leckében elméleti szempontból igyekeztünk igazolni a nehezen körülhatárolható csoportok kutatásának 

jelentőségét. Adósak maradtunk azonban a pontos definícióval. 

A módszertani szakirodalomban a ritka és rejtett (rare and elusive) vagy a nehezen elérhető (hard to reach) 

populáció elnevezéseket használják. Spreen megközelítésében (Spreen, 1992) két dimenzió mentén határozható 

meg a nehezen körülhatárolható társadalmi csoport fogalma: a csoport kis relatív nagysága és csoport rejtőzködő 

jellege alapján. A csoport relatív nagysága a teljes populáción belüli arányként definiálható. A rejtőzködő jelleg 

viszont két megközelítésben is értelmezhető: egyrészt módszertani értelemben olyan csoportként, amelynek 

tagjairól nem áll rendelkezésre lista, másrészt a csoport szociálpszichológiai attribútumával jellemezve olyan 

csoportként, amelynek tagjai a csoporttagságukat igyekeznek elrejteni más csoportok tagjai elől. Mindezek a 

tulajdonságok együttesen magyarázzák a nehezen körülhatárolható csoportok kutatásának módszertani 

nehézségeit. 

3.2.1. Célcsoportok besorolása 
 

 
Könnyen elérhető Nehezen elérhető 

Megfelelő arány Megfelelő részpopuláció Nagy rejtett részpopuláció 

Alacsony arány Ritka részpopuláció Ritka, rejtett részpopuláció 

Spreen (1992) 

A fenti táblázat a két dimenzió mentén tipizálja a vizsgálat tárgyát képező célcsoportokat. A megfelelő 

részpopuláció olyan populáció, amely megfelelő méretű (vagyis a hagyományos véletlen mintavételi 

technikákkal költséghatékonyan kutatható akkor is, ha célcsoportról nem áll rendelkezésre mintavételi keret)és 

nem rejtőzködő-, esetükben a hagyományos módszertani eljárások alkalmazhatók. A nagy, rejtett 

részpopulációk esetén – bár a populáció rejtőzködik, illetve nem áll rendelkezésre róluk lista – a teljes 

populáción belüli arány miatt a hagyományos eljárások módosításokkal alkalmazhatók (lásd később). A ritka 

részpopulációk esetén – bár arányuk a teljes populáción belül kicsi – a csoportról rendelkezésre álló lista alapján 

a hagyományos módszertani eljárások használhatók. A besorolásban a ritka, rejtett részpopuláció feleltethető 

meg a nehezen körülhatárolható célcsoportoknak. 

3.3. Módszertani problémák a nehezen körülhatárolható 
csoportok vizsgálatánál 

A nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok esetén a módszertani problémák a fent leírt tulajdonságokból 

fakadnak, melyek a következők: 

• a csoporttagokról nem áll rendelkezésre lista: -ebből következően nincs mintavételi keret-, és nehezebb a 

célcsoport definíciója (ez persze nem jelenti azt, hogyha van mintavételi keret a célcsoport definíciója mindig 

könnyű lenne, de technikai szempontból a mintavételi keretet tekinthetjük ilyen esetben egyfajta célcsoport 

definíciónak) 

• a csoporttagok rejtőzködnek: nagyobb a válaszmegtagadás, a torzítás esélye 

• alacsony a populáción belüli arány: teljes populációt tartalmazó mintákban a célcsoporttagok aránya alacsony 
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A fenti problémák természetesen csak a nehézségek főbb csoportjai, gyakran éppen az egyes problémák 

megoldásai szülnek újabbakat. 

3.4. Példa a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok 
vizsgálatainak módszertani problémáira: „ki a cigány?” vita 

Az etnikai kisebbségi csoportok  – különösen a jelentős többségi diszkriminációnak kitettek – tipikus példái a 

nehezen körülhatárolható társadalmi csoportoknak. Ladányi János és Szelényi Iván, illetve Kemény Istvány és 

munkatársai 1997-98-ban vitát folytattak „az empirikus cigánykutatások lehetőségeiről” a Kritika és a Replika 

hasábjain (Ladányi-Szelényi, 1997; Havas-Kemény-Kertesi, 1998; Ladányi-Szelényi, 1998a; Kertesi, 1998; 

Ladányi-Szelényi, 1998b). Amellett, hogy e disputa szép példája a tudományos vitának, fontos tanulságai 

vannak a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatásának módszertani tekintetében is. 

A Ladányi János és Szelényi Iván által írt vitaindító cikk alapkérdése: - az, hogy „Mekkora a cigány népesség 

száma és aránya az összlakosságon belül?”. E kérdésre a szerzők válasza:- az volt, hogy „ezek tudományos 

igénnyel megválaszolhatatlan kérdések.”  Lefordítva azt mondhatnánk, egy nehezen körülhatárolható társadalmi 

csoport létszáma nem meghatározható. 

3.4.1. Érvek a cigány népesség tudományos érvényű meghatározhatatlansága 
mellett 

• Az, hogy ki a cigány – a fenti vita két álláspontja alapján – meghatározható önbesorolással vagy a többségi 

népesség besorolásával (előbbire a példa a népszámlálás, utóbbira a különféle tudományos kutatások: az 

utóbbi rendre nagyobb cigány népességet mutat) 

• A különböző kutatások jelentős eltérést mutatnak a cigány népesség arányára vonatkozó becslés tekintetében, 

akkor is ha a többségi besorolást használják (lásd melléklet) 

• Ezek a kutatások eltérő módon operacionalizálják a többségi besorolást: 

• Kemény és munkatársai 1994-es kutatása esetén: - a közigazgatási, szociális és oktatási intézmények 

munkatársai döntötték el, hogy valakit cigánynak soroltak-e be. Az eredmény egy, az országosnál 

alacsonyabb státusú minta lett. 

• A KSH 1993-. évi kutatásában „jó helyismerettel rendelkező számlálóbiztosok" sorolták be a 

megkérdezetteket. Az eredmény jobb státusú, de azonos nagyságú becsült népesség lett. (Ladányi-Szelényi, 

1997) 

3.4.2. Érvek a cigány népesség tudományos érvényű meghatározhatósága 
mellett 

• A kutatási célok eltérőek voltak, ami eleve magyarázza a különbségeket 

• A minták egy része egy országos minta kicsiny almintája volt 

• Gyakran egyedül a kérdezőbiztosok sorolták be a megkérdezetteket cigánynak vagy nem cigánynak: ennek 

problematikusságát jelzi, hogy a Magyar Háztartás Panel kutatásban 1992-ben 197 cigány volt, míg 1994-re 

csak 87-en maradtak, miközben újabb – korábban nem cigánynak besorolt – válaszadókat soroltak a cigányok 

közé a kérdezőbiztosok 

• Egy 1978-ban végzett kutatásban Hann és munkatársai azt találták, hogy a közvélemény a konszolidált 

körülmények között élő cigányokat csak 50%-ban sorolja be cigánynak (Hann, 1979) – ez pedig Keményék 

érvelése szerint elegendő ahhoz, hogy körültekintő mintavétellel (a környezetben élők több tagjának 

megkérdezésével) a teljes cigány populáció legyen a mintavétel alapja. (Havas-Kemény-Kertesi, 1998) 

3.4.3. További szempontok és összefoglalás 

Kertesi cikkében a különböző eredmények magyarázatára további szempontokat is említ (Kertesi, 1998), így 

például a súlyozás elégtelenségét (lásd később), amely jelentős eltéréseket okozhat a minta összetételében, vagy 

a kutatás célját, amely meghatározhatja a mintavételt (ezen belül a célcsoport definícióját). 
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A fenti vita rövid bemutatásával arra kívántunk rámutatni, hogy a nehezen körülhatárolható társadalmi 

csoportok vizsgálata korántsem tisztázott terület, a szakma szakértői is komoly vitákat folytatnak annak 

kérdéseiről (az itt szereplő szempontokon túl érdemes az idézett cikkeket részletesen is feldolgozni). 

Összefoglalásként a fentiekből néhány szempontot fontos kiemelni: 

• a módszertani különbségek az eredmények jelentős különbségét okozhatják 

• a kutatás célja (a kutatási kérdés) döntő módon befolyásolja a mintavételt, ez utóbbi pedig a minta értelmezési 

keretét 

• az adatfelvételt követő utómunkálatok (például a súlyozás) - adott esetben torzíthatnak is 

3.5. Feladat 
 

1. Polgármesteri hivatal, 

önkormányzat, körjegyzőség, 

jegyző 

a: népesség-nyilvántartó 

b: szociális osztály, gyámügyi 

osztály, segélyezési listák 

c: lakásügyi nyilvántartók, 

lakásigénylések 

d: ipari és kereskedelmi osztály 

e: vállalkozói osztály (vállalkozói 

igazolványok) 

f: cigányszóvivők 

2. Helyi munkaügyi központ 

3. Bölcsőde, óvoda, általános 

iskola, dolgozók iskolája 

4. Védőnők, gyermekorvosok, 

körzeti orvosok 

5.Családsegítők, nevelési 

tanácsadók, GYIVI, SZETA, 

öregek otthona 

6. Cigány - szervezetek  (Phralipe 

,  Lungo Drom - stb. )   

7. Cigányzenészek 

országos   listája   

8. Az összeírók rendelkezésére 

bocsátottuk az ország összes 

általános iskolájának a cigány 

gyerekek számára vonatkozó iskola 

szintű adatait, és megköveteltük, 

hogy az összeírás során 

nagyjából ennek megfelelő 

számban találjanak az adott 

településen, illetve kerületben 

általános iskolás gyerekeket. 

9. Az összeírók esetenként házról 

házra járva végigkérdezték a 

szomszédokat 

 

A fenti táblázat az 1994-ben folytatott cigánykutatás információforrásait tartalmazza. Nézze végig az 

adatforrásokat! Melyik adatforrás milyen torzítást eredményezhet a cigány populáció körülhatárolásában? 

Milyen eltérések várhatók a körülhatárolt csoportok összetételében? 
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2. fejezet - II. fejezet: Általános 
kutatás-módszertani kérdések 

A fejezetben részletesen áttekintjük a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatásának mintavételtől 

független módszertani problémáit. A fejezet két leckére oszlik, az első leckében a kutatás előkészítésének 

speciális problémáit és annak megoldási lehetőségeit tekintjük át. A második leckében az adatfelvétel 

lebonyolítási nehézségeire és azok kezelésére, valamint az utómunkálatokra, különös tekintettel a súlyozás 

kérdéseire térünk ki. A fejezet célja, hogy a hallgatók képesek legyenek egy nehezen körülhatárolható 

társadalmi csoport kutatásának megtervezésére és a lebonyolítás során fellépő problémák kezelésére. 

1. 1. Lecke: Kutatási tervtől a kérdőívig – 
specialitások nehezen körülhatárolható csoportok 
kutatása esetén 

A lecke célja: a nehezen körülhatárolható csoportok kutatásának tervezése, a célcsoport definiálásának, a 

kutatási kérdések megfogalmazásának, a kérdőív elkészítésének nehézségei és e nehézségek megoldási 

lehetőségeinek elsajátítása. 

1.1. Contents 

A kutatás tervezés lépései általában 

A célcsoport definiálásának problémái 

Az operacionalizálás és kérdőív készítés néhány speciális problémája 

Feladat 

1.2. A kutatástervezés lépései általában 

A klasszikus módszertani tankönyvek (pl.: Babbie) szerint a következő lépései vannak egy kutatás tervezésének: 

• A kutatási kérdés megfogalmazása (ennek kapcsán a célcsoport definiálása) 

• A hipotézis(ek) felállítása: a kutatások két csoportra oszthatók ebből a szempontból: úgynevezett hipotézis-

vizsgáló és leíró kutatásokra (utóbbiak esetén e lépés kimarad) 

• A fogalmak (kutatási kérdés, hipotézis fogalmainak) konceptualizálása, azaz a fogalmak pontos elméleti 

definiálása, esetlegesen a fogalmak dimenzióinak tisztázása 

• A konceptualizált fogalmak operacionalizálása, azaz lefordítása kérdőívben feltehető kérdésekké 

• A kérdőív tervezése, az operacionalizált kérdések csoportosítása és a kérdőív szerkesztése 

1.2.1. Kutatástervezés nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok 
vizsgálata esetén 

A fenti pontok közül ki kell emelnünk néhányat azok speciális nehézségei miatt, a ki nem emelt pontok esetén a 

fentiekben már említett, ismert módszertani tankönyvekre utalunk. 

• A kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása önmagában nem okoz módszertani problémát, azonban a 

célcsoport pontos definiálása ebben az esetben különleges nehézséget jelent (erről a későbbiekben még 

részletesen írunk) 

• A fogalmak konceptualizálása sem jelent módszertani problémát 
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• Ezzel szemben az operacionalizálás és a kérdőív tervezés jelentős nehézséget okoz: minél távolabb áll a 

kutató társadalmi státusától és kultúrájától a célcsoport és minél kevesebb kutatás zajlott az adott területen, 

annál nagyobb körültekintés szükséges az operacionalizáláshoz és a kérdőív tervezéséhez (ezért erről 

isbővebben írunk a későbbiekben) 

1.3. A célcsoport definiálásának problémái 

A célcsoport definiálásával meghatározzuk, hogy kutatásunk kikre vonatkozik. Ahogy az előző lecke 

cigánykutatással kapcsolatos vitájából láthattuk, ez jelentős problémákat okozhat. 

Érdemes a definíciós lehetőségeket különböző dimenziók mentén tárgyalni: 

• szociálpszichológiai alapú definíció (csoportközi viszonyokat alapul véve, beleértve az önbesorolást is.) 

• jogi definíció (jogszabályi kritériumokat alapul véve) 

• lista alapú definíció (a rendelkezésre álló listák alapján) 

Akármelyik definíciót is használjuk, az fogja meghatározni a célcsoportot és biztosan nem fog megegyezni a 

hétköznapi megnevezéssel kijelölt csoporttal. Egyes csoportok esetén az eltérő definíciók nem eredményeznek 

jelentős eltérést a vizsgált célcsoport összetételében, nagyságában, más esetekben azonban a különbségek 

jelentősek lehetnek. 

1.3.1. Szociálpszichológiai alapú célcsoport definíció 

Egy személy csoporthoz tartozásának identifikációja (szociálpszichológiai megközelítés) 
 

 
Csoportközi Személyközi 

Külső outgroup másik 

Belső ingroup öndefiníció 

A csoportosítás középpontjában a vizsgált személy van, az egyes dimenziók pedig az ő csoportba-sorolásának 

lehetséges szempontjait mutatják. A csoportközi dimenzió a közösséghez, mint társadalmi csoporthoz tartozást 

jelenti. A külső jelentése így a többségi szempontot, míg a belső a célcsoport szempontját tükrözi. A 

személyközi dimenzió a besorolás szintjét jelzi az individuális-társadalmi tengelyen. 

A csoportközi besorolás azt jelzi, hogy a definícióban egy társadalmi konstrukció, "társadalmi tény" szerepel, 

míg a személyközi jelző az esetleges, konkrét személyközi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Ezek 

megfeleltethetők egy szociológiai-szociálpszichológiai és egy szociálpszichológiai-pszichológiai 

megközelítésnek. 

1.3.2. Definíciós típusok 

Az outgroup definíció így a nem- célcsoport közösség (a többség) definíciójának felel meg, az ingroup a 

célcsoport  közösségi definíciójának, míg az öndefiníció az önbesorolásnak. A negyedik, másik általi 

személyközi külső definíció annak a helyzetnek felel meg, amikor a besorolást az interakcióban résztvevő nem 

célcsoporthoz tartozó személy végzi. 

Ebből a modellből könnyen kimutathatók az egyes definíciók tulajdonságai. A csoportközi definíciók ugyan 

stabilabbak (a kutatás szempontjából a megbízhatóságot növelik), azonban a valósnál rigidebb képet mutatnak, 

nem engedik meg az identitás-játékot (vagyis azt, hogy a célcsoport tagjai szituációtól függően vállalják vagy 

tagadják célcsoport tagságukat), illetve nem mutatják meg, hogy arra milyen mértékben van lehetőség. A külső-

csoport alapú definíciók a környezet hatását hangsúlyozzák, ami a célcsoporttal szemben tapasztalható nagyfokú 

előítéletesség esetén a hátrányokat hangsúlyozza, míg a belső-csoport alapú definíciók inkább a közösség 

működését emelik ki. 

1.3.3. Jogi alapú célcsoport definíció 
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Egy másik lehetőség a jog alapú célcsoport meghatározás. Egyes csoportok esetén ilyen definíció nem létezik 

(például életstílus csoportoknál), míg más csoportok esetén akár több ilyen definíció is lehetséges. 

A módszertani szempontból a jogi definíció előnye, hogy létezhet valamilyen nyilvántartás a definíciónak 

megfelelő személyekről, ugyanakkor gyakran éppen jogi akadálya van annak, hogy ezekhez a listákhoz a 

kutatók hozzáférjenek (lásd a jogi szabályozásról szóló leckét) 

Egy példával érdemes megvilágítani ezt a definíciós típust: 

• Célcsoport: fogyatékossággal élők. A célcsoport definiálásánál használhatjuk például a 1997. évi LXXXI. 

törvényt a társadalombiztosítási nyugellátásról, amelynek 23.§ (1) bekezdése definiálja a rokkantság 

fokozatait. A teljes listához ugyan adatvédelmi okok miatt nem juthatunk hozzá, de az Országos 

Egészségpénztárral kötött megállapodás alapján megkereshetjük azokat, akik az OEP kérdésére ezt 

engedélyezték. 

1.3.4. Lista alapú célcsoport definíció 

Gyakran már a tervezés során tudjuk, hogy bizonyos listák rendelkezésre állnak a minta kialakításához (a listák 

felhasználásáról majd a mintavételi fejezetben írunk részletesen). Ekkor feltétlenül el kell gondolkodnunk arról, 

hogy a rendelkezésre álló listákon az a populáció szerepel-e, amelyre a kutatási kérdésünk vonatkozik, azaz 

hogy a kutatási kérdéshez szükséges célcsoport definíció egybeesik-e a listatagsággal. Ha a kérdésre 

megnyugtató "igen" választ tudunk adni, akkor a listákon keresztül definiálhatjuk a célcsoportot. 

Példa a lista alapú definícióra: 

• Célcsoport a migráns orvosok. A migráns orvosok a külföldi munkavállaláshoz hivatalos igazolást kell, hogy 

kérjenek, a hivatalos igazolás kérését pedig rögzítik. Definiálhatjuk úgy a migráns orvosok csoportját, hogy 

azon személyek azok, akik e listán szerepelnek. (Figyelem! Érdemes megfontolni, hogy ez a csoport valóban 

minden migráns orvost tartalmaz-e, illetve, hogy minden listán szereplő orvos valóban migrált-e.) 

1.3.5. A célcsoport definiálása és a kutatási kérdés összefüggése 

A kutatási kérdés és a célcsoport szorosan összefügg. Ennek fontosságát legjobban a szociálpszichológiai alapú 

célcsoport definíció alapján tudjuk leírni: 

• az outgroup típusú definíció a többség célcsoportra gyakorolt hatásának mérését megcélzó kutatás esetén 

alkalmas 

• az ingroup típusú definíció a célcsoport, mint közösség működésének kutatása esetén használható 

• az öndefiníció az egyéni értékvállalás, a személyes döntések kutatása esetén alkalmazható 

• végül a másik általi besorolás a többségi, interakción keresztül létrejövő hatás vizsgálatához alkalmazható 

A jogi definíció egyik lehetséges felhasználása a jogszociológiai kutatás (jogszabályi besorolás hatásának 

vizsgálata). Míg a lista alapú definíció igen különböző kutatási célok esetén használható (például civilszervezeti 

működés vizsgálatára). 

1.4. Az operacionalizálás és a kérdőív készítés néhány speciális 
problémája 

A kérdőív megfogalmazása a nehezen körülhatárolható csoportok esetén több szempontból speciális: a 

célcsoport általában a többségitől eltérő nyelvezetet (csoportnyelvet) használ, a célcsoport heterogenitása 

nehezítheti a kérdések megfogalmazását, a mintavétel specialitásai befolyásolhatják a lekérdezés maximális 

időtartamát, a rejtőzködés pedig a válaszok torzításában nyilvánulhat meg. 

Minél távolabb állnak a célcsoport tagjai státus illetve kultúra szempontjából a kutatótól, annál nehezebb a 

kérdőív megfogalmazása. Egyes célcsoportok bizonyos szavakat más jelentéstartománnyal használnak, így 

például bizonyos szavak egyes célcsoportoknál sértőek lehetnek. Ilyen esetben a válaszok nem a kutató által 

gondolt jelentést tükrözik, azonban előfordulhat, hogy erről a kutató a későbbiekben sem értesül. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.tv
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Minden kérdőíves kutatásra vonatkozik, de a fentiek miatt nehezen körülhatárolható célcsoportoknál különösen 

fontos, hogy ne maradjon el a próbakérdezés. 

1.4.1. Csoportnyelv, a célcsoport heterogenitása 

A társadalom különféle csoportjai a mindennapi életben eltérő szókinccsel, eltérő nyelvhasználati szokásokkal 

rendelkeznek. Különösen igaz ez az olyan csoportokra, amelyek – általában a többségi előítéletesség hatására – 

rejtőködnek. Ilyen esetben a csoport összetartozását illetve az elhatárolódást az ellenséges többségtől sajátos 

nyelvhasználat kialakítása segíti. Példa az eltérő nyelvhasználatra a romák esetén az ismerősök, rokonok esetén 

a testvér szó használta, ami valójában nem feltétlenül jelent vérségi kapcsolatot, míg a barát szó szinte kizárólag 

a nem roma ismerőst jelenti. 

Problémát okoz a nyelvhasználatban az is, ha a célcsoport heterogén. Előfordulhat, hogy míg a célcsoport 

alacsonyabb státuszú tagjai a csoportnyelvet használják, a magasabb státuszú csoporttagok esetén a csoportnyelv 

használata sértődéshez, akár az interjú félbeszakadásához is vezethet. Hasonló nehézséget okozhat, ha olyan 

jelenségekre, cselekvésekre kérdezünk rá, amelyek a célcsoportnak csak egy részére jellemző (pl.: melegek 

esetén a hűtlenség kérdése egyeseket egyáltalán nem zavar, míg mások esetleg sztereotipizáló kérdésnek 

érezhetik). 

1.4.2. Rejtőzködés és a mintavétel összefüggése a kérdőívvel 

A rejtőzködő csoportok gyakran igyekeznek a többségi elvárásoknak megfelelni, adott esetben bizonyos 

sztereotípiákat erősíteni, hiszen esetenként ez a megfelelés a csoport és az egyén fennmaradásának kulcsa. Ilyen 

esetekben bizonyos direkt információszerző kérdések nem célszerűek. Érdemes olyan, az adott célcsoport 

számára érték-semleges indikátorokra rákérdezni, amelyekről feltételezhetjük (például korábbi kulturális 

antropológiai kutatások alapján), hogy a célcsoport tagjai nem sztereotíp módon válaszolják meg őket. 

A kérdőív összeállításánál figyelembe kell vennünk a kérdezés helyszínét és körülményeit is. Egy telefonos 

kérdezés optimális hossza maximum 20-30 perc, a személyes kérdezés előre megbeszélt időpontban 60-80 

perces is lehet, míg egy nyilvános helyen felvett 15-30 perecnél hosszabb kérdőív esetén kevés befejezett 

interjúra számíthatunk. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a kérdőív előkészítésénél érdemes megismerni a célcsoport kulturális, 

nyelvi sajátosságait, aminek hatásos módja lehet a résztvevő megfigyelésen alapuló kulturális antropológiai 

kutatások tanulmányozása, vagy a célcsoportot ismerő antropológus bevonása a kutatástervezésbe. 

1.5. Feladat 

Válasszon egy – a fenti definícióknak megfelelő – nehezen körülhatárolható társadalmi csoportot! Vizsgálja 

meg, hogy a kutatástervezés egyes lépései az adott célcsoport szempontjából milyen nehézséget okoznak! 

Kiemelten foglalkozzon a célcsoport definíciójával, illetve a kutatási kérdés és a célcsoport definíciójának 

összefüggésével! 

Tervezzen meg a kiválasztott csoport kutatás kapcsán használható kérdőívet! Ügyeljen a célcsoport lehetséges 

heterogenitására és esetlegesen sajátos nyelvhasználatára! 

2. 2 Lecke: Adatgyűjtés és elemzés nehezen 
körülhatárolható társadalmi csoportok esetén 

A lecke célja: az adatfelvétellel kapcsolatos kérdések, és a kérdezőbiztosok szerepének áttekintése, a célcsoport 

megtalálásának és az adatbázis súlyozásának kérdései. 

2.1. Tartalom 

A mintavétel, adatgyűjtés és feldolgozás lépései általában 

A mintavétel általános szempontjai 

Az adatgyűjtés lebonyolításának speciális problémái 
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Az adatok előkészítése elemzésre 

Az adatok elemzése és publikálása 

Feladat 

2.2. A mintavétel, adatgyűjtés és feldolgozás lépései általában 

A kutatás megvalósításának "tankönyvi" lépései a következők: 

• Mintavétel (és a mintavétel tervezése): ez a pont általában rutinfeladat egy hagyományos survey- kutatásban, 

a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása esetén azonban az egyik legnehezebb döntés a 

megfelelő módszer kiválasztása. 

• Adatgyűjtés előkészítése és adatgyűjtés: az adatgyűjtés előkészítése a lebonyolítás megtervezését, a 

kérdezőbiztosok felkészítését, a kérdőívek nyomtatását takarja, míg a lebonyolítás a tulajdonképpeni 

adatfelvételt, az ellenőrzést és a kész kérdőívek összegyűjtését jelenti. 

• Adatok előkészítése elemzésre: ez a pont az adatrögzítést, adatok tisztítását és a súlyozást takarja. 

• Adatelemzés: a kutatási kérdés, a hipotézisek statisztikai értékelése érthető e pont alatt. 

Ugyan nem tartozik szorosan a kutatás-módszertani kérdések közé, azonban fontosan tartjuk, hogy az adatok 

publikálásáról is szó essen ebben a részben. 

2.3. A mintavétel általános szempontjai 

A legnagyobb problémát a megfelelő mintavételi terv elkészítése okozza, amiről részletesen a következő 

fejezetben lesz szó. Az alábbiakban azonban összefoglaljuk azokat az általános szempontokat, amelyeknek egy 

„jó” mintavételnek meg kell felelnie. 

A mintavétel célja a teljes célcsoporttól történő adatgyűjtés helyett csupán egy részsokaság alapján a teljes 

célcsoportra vonatkozó következtetések levonása. E következtetésekkel szemben két elvárásunk van: 

• Sok, azonos módszerrel készült mintavétel esetén az eredmények a célcsoport egészére jellemző 

(alapsokasági) eredmények körül szóródjanak (statisztikai értelemben ezt nevezzük torzítatlanságnak). 

• Sok, azonos módszerrel készült mintavétel esetén az eredmények szóródása legyen a lehető legkisebb és 

lehetőség szerint e szóródásra legyünk képesek egyetlen mintából becslést tenni. 

2.3.1. A véletlen mintavétel és a nehezen körülhatárolható társadalmi 
csoportok 

A véletlen mintavétel – itt nem részletezendő okok miatt – mindkét fenti feltételt teljesíti, ezért minden esetben 

ezt a módszert válasszuk, ha van rá lehetőség. A véletlen mintavételnek azonban van egy feltétele, amely a 

nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása esetén gyakran nem teljesül: rendelkeznünk kell a 

célcsoportra vonatkozó mintavételi kerettel, azaz egy olyan listával, amely tartalmazza a célcsoport összes 

tagját. A mintavételi keret lehet egy tényleges lista a célcsoport tagjairól, de lehet egy elérési út lista is, 

amelyhez a célcsoport tagjai egyértelműen hozzárendelhetők. Utóbbi esetre példa a telefonos kérdezés, amikor 

véletlenszerűen választunk a lehetséges telefonszámok közül, vagy a véletlen sétás kutatás, amikor a lakóhelyek 

közül választunk hasonlóképpen. 

A nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok sajátossága azonban, hogy a fentiekben leírt keret nem áll 

rendelkezésünkre, így a véletlen mintavétel legtöbbször nem kivitelezhető. Alkalmazható egy általánosabb, 

például országos véletlen mintán a mintába került célcsoport tagok részletes lekérdezése és az így kapott adatok 

elemzése (szűrés). Ez azonban a célcsoport méretével fordítottan arányos mértékben drágítja a kutatást. 

2.4. Az adatgyűjtés lebonyolításának speciális problémái 

Az adatgyűjtés lebonyolításának problémái a nehezen körülhatárolható célcsoportok esetén három tényezőből 

adódnak: 
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• egyrészt a hagyományostól eltérő mintavételi módszerek sokszor eltérő adatfelvételi móddal, helyszínnel 

járnak együtt, gyakran többletfeladatot rónak a kérdezőbiztosra, nehezítik a lebonyolítás megszervezését 

• másrészt a célcsoport – gyakran – rejtőzködő jellege befolyásolja a válaszadó válaszait, ami a kérdezőbiztos 

számára kihívást jelenthet a jelentős válaszmegtagadási arány miatt 

• végül de nem utolsó sorban a többség részéről célcsoport felé megnyilvánuló előítéletesség és sztereotipizáló 

attitűd befolyásolhatja a kérdezőbiztos és a válaszadó interakcióját (amennyiben a kérdezőbiztos nem a 

célcsoport tagja). 

E problémákra általánosságban a jó szervezés és a kérdezőbiztosok körültekintő felkészítése jelenthet 

megoldást. 

2.4.1. A célcsoport és az adatgyűjtés módja 

Az adatfelvétel hagyományos, személyes lekérdezéses módszerén túl az önkitöltős kérdőív már a kezdetektől 

népszerű – bár statisztikai szempontból megbízhatatlanabb – módszer volt. A XX. század második felétől új 

adatfelvételi módok jelentek meg, amelyek többé - kevésbé képesek statisztikai értelemben torzítatlan becslésre 

alkalmas mintát eredményező adatfelvételre. A következő részben leírt mintavételi módszerek bármelyike szinte 

bármelyik adatfelvételi móddal kombinálható (ezen kombinációs lehetőségekről a mintavételről szóló fejezet 

utolsó leckéjében lesz szó). Érdemes tehát röviden áttekinteni a különböző adatfelvételi módszereket a nehezen 

körülhatárolható társadalmi csoportok szempontjából (az eltérő adatfelvételi módszerek eltérő költségiről az 

utolsó fejezet utolsó leckéjében írunk). Ezek az adatfelvételi módok a következők: 

• Személyes interjú (PAPI), Számítógéppel segített személyes interjú (CAPI) 

• Telefonos interjú, számítógéppel segített telefonos interjú (CATI) 

• Online survey 

2.4.2. Személyes interjú, számítógéppel segített személyes interjú 

A személyes interjú a survey kutatások leggyakoribb adatfelvételi módszere még ma is. Ez a módszer ugyanis 

más módszerekhez képest alacsonyabb válaszmegtagadási arányt eredményez. Ugyanakkor a kérdezőbiztos 

pozitív szerepét a részvételi hajlandóság szempontjából árnyalja a válaszokra gyakorolt kérdezőbiztosi hatás 

(ennek a hatásnak kiterjedt módszertani irodalma van, péládul Ganninger és munkatársai írása). 

A nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok esetén a korábban már szóba került okok (eltérő státusz, a 

célcsoport rejtőzködése, előítéletesség a célcsoporttal szemben) miatt a kérdezőbiztosi hatás (mint például a 

kérdezőbiztosnak való megfelelés vágya vagy a státuszkülönbség miatti torzítás a jövedelmi kérdéseknél) a 

szokásosnál erősebb lehet. Megfelelő design mellett és a kérdezőbiztosok gondos felkészítésével azonban ez a 

hatás csökkenthető. A kérdezőbiztosi hatás más módszerek esetén kisebb mértékű, mint személyes interjú 

esetén. 

A számítógéppel segített személyes interjú a személyes interjú módosított változata. A kérdezőbiztosi hatás 

csökkentése szempontjából hatása azonban nem jelentős. Amennyiben a célcsoport alacsony státuszú, a 

státuszkülönbség hatását erősítheti a módszer. Ugyanakkor – amennyiben az eszközök már rendelkezésre állnak 

– költségcsökkentő hatása lehet az adatfeldolgozás egyszerűsítése miatt. 

2.4.3.  Telefonos interjú, számítógéppel segített telefonos interjú 

A telefonos interjú általában nagyobb arányú válaszmegtagadással jár, mint a személyes interjú. Telefonos 

interjúval jóval korlátozottabb – maximum 20, esetleg 25 perces – lehet az adatfelvétel időtartama, ami - 

tekintettel a speciális mintavételek költségességére – megfontolandóvá teszi a módszer alkalmazását, hiszen a 

magas mintavételi költség esetén kevésbé valószínű, hogy egy újabb kutatás is finanszírozható az esetleg 

kimaradt kérdések tisztázása érdekében. Emellett figyelembe kell venni a célcsoporton belüli telefon, 

mobiltelefon penetrációt mértékét is. 

Ugyanakkor a telefonos interjú biztosította személytelenség könnyebben elérhetővé és őszintébbé teheti a 

rejtőzködő csoportok tagjait, ily módon csökkentheti a válaszok torzítását és a válaszmegtagadás arányát. 

Mindezeket a szempontokat a célcsoport függvényében kell mérlegelni. 
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A számítógéppel segített telefonos interjú mára lényegében kizárólagossá vált a telefonos kérdezést alkalmazók 

körében. A módszernek témánk szempontjából – a költségcsökkentő hatáson túl – nincs jelentősége. 

2.4.4. Online survey 

Az online survey az 1990-es évek óta a leggyorsabban terjedő adatfelvételi módszer. A módszer rendkívül olcsó 

és egyszerű eszközökkel is elvégezhető – azonban statisztikailag releváns, torzítatlan becslést engedő online 

survey kialakítása még a teljes lakosság vagy az internet használók esetén is bonyolult és költséges. 

Az online survey ma megbízhatónak tekintett – de statisztikai értelemben problémákat felvető – módja az online 

panel alapú adatfelvétel. Az online panelek online gyűjtésen alapuló kvótás listák vagy offline reprezentatív 

mintán alapuló listák, amelyeket az online survey során mintavételi keretként használnak. 

Témánk szempontjából az online panelek ritkán hasznosíthatók jól, mivel általában a paneltagok esetén nem 

rögzítik, hogy kutatásunk célcsoportjához tartoznak-e, a kettős mintavétel (panel kialakítás, mintavétel a 

panelből) pedig rendkívüli módon megnöveli a mintavételi hibát. Egyes mintavételek esetén a módszer – 

speciális módon mégis alkalmazható (amennyiben a célcsoport tagjai jelentős részben rendelkeznek internet 

hozzáféréssel, vagy magas a célcsoport kötődik az internethez, pl.: online közösségekben szerveződő csoportok, 

online játékot játszók csoportjai, stb). E szempontól a módszer előnye a személytelenség is (lásd telefonos 

interjú). 

2.4.5. Az adatgyűjtéssel kapcsolatos problémák kezelése: szervezés 

A fent leírt problémák egy része az adatgyűjtés gondos szervezésével megoldható. A szervezés folyamán 

érdemes a következő szempontokra odafigyelni: 

• A kérdezőbiztosok motivációja: különösen bonyolult mintavételi design esetén a kérdezőbiztosok igyekeznek 

egyszerűsíteni a munkájukat. Igyekezzünk úgy meghatározni a feladatukat, hogy az átlátható legyen, értsék az 

adatfelvételi utasítások pontos követésének fontosságát és tegyük érdekeltté őket a pontos megvalósításban 

(pl.: premizálással). 

• A lekérdezés menetének pontos meghatározása és az adatfelvétel (kérdezés) ellenőrzése: érdemes előre 

átgondolni, hogy milyen pontokon lehetnek problémák az adatfelvétellel, mit és hogyan lehet ellenőrizni (lásd 

később). Mindenképpen fontos egy próbakérdezés lebonyolítása, ezzel a később már ki nem küszöbölhető 

hibákat lehet elkerülni. 

2.4.6. Az adatgyűjtéssel kapcsolatos problémák kezelése: a kérdezőbiztosok 
felkészítése 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos problémák megelőzésének hatékony eszköze a kérdezőbiztosok felkészítése. Itt 

elsősorban a következő pontokra érdemes kitérni: 

• A mintavételi módszer és az adatgyűjtés pontos menetének elmagyarázása, lehetőség szerint gyakorlással 

vagy legalább az ismeretek elsajátításának ellenőrzésével 

• A kérdezés várható helyszínének bemutatása: amennyiben a helyszínen a kérdezőbiztos számára váratlan 

események következhetnek be (például valamilyen célcsoport találkozóhelye),ezekre megoldási lehetőségek 

felkínálása. 

• A célcsoport részletes bemutatása, a középosztályi kultúrától eltérő fontosabb kulturális elemek kiemelése 

(pl.: öltözködés, nemek közötti kommunikáció szabályai, leggyakoribb kommunikációs fordulatok, stb.), 

szituációs gyakorlatok elvégzése. 

• Fontos a kérdezőbiztosok motiválása is. Jelezzük, hogy különleges kutatásról van szó, ahol a szerepük a 

szokásosnál is fontosabb. Jelezhetjük azt is, hogy az adott célcsoporttal kapcsolatban csak nagyon nehezen 

lehet adatokat gyűjteni, így a munkájuk különösen fontos. 

• Végül a felkészítésen túl lehetőséget kell biztosítani a problémák megbeszélésére is az adatgyűjtés folyamán, 

ez is javítja a kérdezőbiztosok elkötelezettségét.  

2.4.7. Az adatgyűjtéssel kapcsolatos problémák kezelése: ellenőrzés 
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Minden adatfelvétel esetén elengedhetetlen az adatfelvétel folyamatának ellenőrzése, azonban a nehezen 

körülhatárolható társadalmi csoportok esetén ez különösen fontos. Ennek több oka van: 

• ezek a kutatások általában bonyolult mintavételi eljárásokon alapulnak (ahogy később láthatjuk), amelyek 

gyakran a szokásosnál több figyelmet kívánnak a kérdezőbiztosoktól 

• a célcsoport tagjai gyakran nem szívesen vesznek részt a kutatásban, a kérdezőbiztosokon pedig általában a 

teljesítménykényer nyomása érvényesül, ami az előírt mintavételtől eltéréshez vezethet 

Az ellenőrzés folyamatát a kutatástervezés során meg kell terveznünk, mert az esetleg a kérdőív kiegészítését is 

igényelheti (tudatni kell például, hogy a személyes adatokat az adatfelvételt követően is kezeljük ellenőrzés 

céljából, vagy rögzítetni kell a telefonszámot a telefonos ellenőrzéshez). Az ellenőrzés arányát érdemes a 

szokásnál nagyobbra tervezni és az adatfelvétel kezdetén intenzívebben folytatni, így lehetőségünk van a 

korrekcióra. 

A fentieken túl az egyes mintavételi technikák leírásánál külön kitérünk azokra a problémákra, amelyek adott 

esetben fontosak az adatgyűjtéssel kapcsolatban. 

2.5. Az adatok előkészítése elemzésre 

Az adatok előkészítése az elemzéshez három lépést takar: az adatrögzítést, az adattisztítást és a súlyozást. Az 

első két lépés a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportokra vonatkozó kutatások esetén nem jelent 

különleges kihívást más csoportokhoz (például egy országos mintához) képest. (Ne feledjük azonban, hogy 

egyes speciális adatfelvételi technikák elemzéséhez a szokásostól eltérő adatokat is rögzíteni kell!). A 

súlyozásról azonban érdemes néhány szót szólni. 

A súlyozás célja minden kutatás esetén kettős: a mintavétel tervezésének köszönhető, eltérő bekerülési 

valószínűségek (design hatás) korrekciója és a mintavétel során – az alapsokasághoz képest – keletkező 

eltérések (mintavételi hiba) javítása. 

A design hatás korrigálására az adott mintavételi terv ismeretében kerülhet sor, erről a későbbi, mintavételről 

szóló fejezetben lesz szó. 

Az alábbiakban a mintavételi hiba kezelését szolgáló súlyozás sajátosságait foglaljuk össze röviden. 

2.5.1. A mintavételi hiba korrekciója súlyozással 

Mindenek előtt le kell szögeznünk, hogy a súlyozást és annak hatását általában túlértékelik. A súlyozás lényege, 

hogy a minta eloszlását bizonyos változók esetén, (amelyeket figyelembe veszünk a súlyozásnál), a külső, 

célcsoportra vonatkozó adatforrásból származó adatok eloszlásának megfelelővé tesszük. 

.A súlyozás kialakításához külső információforrásból a célcsoportra vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat 

használunk fel. Legtöbbször ezek az adatok szociodemográfiai változók, mint például: nem, kor, iskolai 

végzettség, lakóhely, stb. 

A súlyozás létrehozása érdekében a rendelkezésre álló külső adatokból a változók számának megfelelő 

dimenziójú kereszttáblát hozunk létre, majd a minta alapján is létrehozzuk egy hasonló kereszttáblát. Végül 

cellánként összehasonlítjuk az arányokat és ezek reciprokával hozzuk létre a cellára jellemző súly értéket. 

Minden olyan esethez, ami az adott cellába esik (pélául alacsony végzettségű, középkorú nők), ugyanazt, a 

cellára jellemző súlyt rendeljük. Súlyozás esetén tehát egy olyan új változót hozunk létre, amely minden esethez 

(esetünkben válaszoló személyhez) hozzárendel egy értéket, amellyel minden más változó esetén az adott esetet 

súlyozzuk (azaz csökkentjük vagy növeljük a súlyát az adott esetnek, mintha tört vagy éppen 1-nél nagyobb 

számú esetről lenne szó). 

2.5.2. A mintavételi hiba korrekcióját szolgáló súlyozás problémái 

A mintavételi hiba korrekcióját szolgáló súlyozással kapcsolatban az az általános vélekedés, hogy a minta a 

súlyozás után „reprezentatív” lesz, korrektebb statisztikai szóhasználattal torzítatlan becslésekre ad lehetőséget. 

Ez azonban a következő problémákat veti föl: 

• a súlyozáshoz rendelkezésre álló változók száma korlátos, így nem tudunk mindenre korrigálni 
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• a súlyozáshoz rendelkezésre álló változók minőségének kérdése: esetenként már ezek a változók is kétes 

megbízhatóságú adatforrásból származnak 

• a súlyozás technikai korlátai miatt kevés értékű változókat használunk (például kor helyett korcsoportokat), 

ami ahhoz vezet, hogy még a súlyozó változó szempontjából is csak közelítőleg állítja helyre a populációs 

eloszlást (az előbbi példával élve: a korcsoportokon belüli koreloszlás nem áll helyre) 

• a súlyozás csak a súlyozó változók eloszlását rendezi, a többi változó eloszlását csak olyan mértékben 

változtatja, amilyen mértékben összefüggnek a súlyozóváltozókkal 

A súlyozás mindezek fényében is hasznos, így alkalmazása szükséges, de fontos, hogy tisztában legyünk a 

korlátaival. 

2.6. Az adatok elemzése és publikálása 

Az adatelemzés technikáival kapcsolatban a vonatkozó módszertani és statisztika tankönyveket érdemes 

figyelembe venni (pl.: Székelyi-Barna, 2002 illetve a korábban már idézett Babbie). Itt annyit emelnénk csak ki, 

hogy egyes mintavételi technikák speciális elemzési eszközöket igényelnek, ilyen esetben pedig a megszokott 

statisztikai programcsomagok nem használhatóak. Így általában a nehezen körülhatárolható társadalmi 

csoportok kutatása kapcsán felvett adatok elemzése a szokásostól eltérő lehet (a mintavétel részletes leírásánál 

említjük majd meg ezeket a speciális elemzési technikákat). 

A publikálás kapcsán három szempontra hívjuk fel a figyelmet: 

• a publikációnak feltétlenül tartalmaznia kell a célcsoport pontos definícióját és a mintavétel pontos leírását 

(ezek nélkül az eredmények nem értékelhetők) 

• mivel gyakran kis elemszámú mintákkal dolgozunk, az elemszámokat minden esetben írjuk ki 

• vegyük figyelembe az etikai szempontokat is a kutatás publikálásánál, a kényesebb adatok értelmezésénél. 

2.7. Feladat 

Írja le az előző leckéhez kiválasztott nehezen körülhatárolható társadalmi csoport kapcsán az elképzelt kutatás 

előkészítésének, lebonyolításának illetve az adatok elemzésének várható problémáit! Milyen megoldások 

találhatók e problémákra? 
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3. fejezet - III. Fejezet: Mintavételi 
technikák 

A fejezet célja, hogy bemutassuk a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kvantitatív kutatásának 

módszertani kulcskérdését, nevezetesen a mintavételt. A fejezetben a legkülönbözőbb mintavételi módszereket 

mutatjuk be, az egyes módszereknél a könnyebb érthetőség kedvéért példákat is hozunk. Végül minden 

mintavételi technikánál leírjuk az adott technika előnyeit és hátrányait. A fejezet elsajátításával a hallgatók 

széles körű áttekintést kapnak az alternatív mintavételi módszerekről, képesek lesznek azok előnyeinek és 

hátrányainak összehasonlításával adott kutatáshoz kapcsolódóan a megfelelő mintavételi módszerek közötti 

mérlegelésre. 

1. 1. Lecke: Hagyományos mintavételi technikák 
módosított változatai 

A lecke célja: a hagyományos mintavételi technikák nehezen körülhatárolható célcsoporthoz illesztése és a 

módszerek korlátainak bemutatása. 

1.1. Tartalom 

A mintavétellel kapcsolatos alapfogalmak 

A hagyományos mintavétel általános leírása 

Szűrőkérdőíves mintavétel (screening) 

Rétegzett mintavétel eltérő kiválasztási valószínűséggel 

Többlépcsős mintavétel az utolsó lépcsőben teljes összeírással 

Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

Feladat 

1.2. A mintavétellel kapcsolatos alapfogalmak 

Ahhoz, hogy le tudjuk írni az egyes eltérő mintavételi módszereket, néhány alapfogalmat tisztáznunk kell. Ezek 

ugyan ismerősek lehetnek a hallgatók korábbi tanulmányaiból, de mindenképpen érdemes itt röviden 

összefoglalni őket. 

Minta: a minta a célcsoport egy részhalmaza, amely alapján a teljes célcsoportra vonatokozó megállapításokat 

(becsléseket) kívánunk tenni. 

Mintavételi keret: az a halmaz, amelyből a mintavételi folyamattal elvileg lehetséges a mintába kerülni a 

mintavételi folyamat során. Célunk az, hogy a mintavételi keret a célcsoporttal legyen azonos. 

Elemzési egység: a célcsoportnak az az eleme, amelyre következtetéseink vonatkoznak. Legtöbbször elemzési 

egységünk az egyének, de lehetnek például háztartások, települések, stb. 

Mintavételi egység: a célcsoportnak azok az elemei, amelyek közül a mintavételi folyamat során választunk. 

1.2.1. A mintavétellel kapcsolatos alapfogalmak (folytatás) 

Elsődleges, másodlagos n-edleges mintavételi egység: ha több lépcsőben hajtjuk végre a mintavételi 

folyamatot például a célcsoport részhalmazaiból, majd a kiválasztott részhalmazok elemeiből, akkor meg kell 

különböztessük azokat a részhalmazokat, amelyek közül az első lépéseben választunk azoktól, amelyek közül a 

második, majd n-dik lépésben választunk. Az előbbit elsődleges, az utóbbi másodlagos illetve n-edleges 

mintavételi egységnek nevezzük. Például egy mintavétel során dönthetünk úgy, hogy előbb a települések közül 
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veszünk mintát (különböző településen élő emberek halmazai), majd a kiválasztott települések minden lakosából 

(adott településen élő emberek). Ebben az esetben az elsődleges mintavételi egység a település, a másodlagos 

mintavételi egység az egyén. 

1.3. A hagyományos mintavétel általános leírása 

Hagyományos vagy konvencionális mintavétel alatt ebben a jegyzetben a véletlen mintavételt értjük. Jól 

körülhatárolható célcsoport esetén a hagyományos mintavétel következő formái ismeretesek: 

• egyszerű véletlen mintavétel 

• rétegzett mintavétel 

• több lépcsős mintavétel 

• több lépcsős rétegzett mintavétel 

A nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kvantitatív kutatásánál mintavételi szempontból – a 

hagyományos mintavételekhez képest – elsősorban a mintavételi keret hiánya játszik szerepet. Ennek megoldása 

azonban lehetséges a hagyományos mintavétel bizonyos módosításával (is). Alább a lehetséges módosításokat 

ismertetjük. 

1.4. Szűrőkérdőíves mintavétel (screening) 

A mintavételi keret hiánya kiküszöbölhető, ha egy ismert populációból (például Magyarország lakossága) 

indulunk ki, amelyről feltételezzük, hogy a célcsoport (például romák) minden tagja része az adott 

populációnak. Ebben az esetben a fenti technikák valamelyikével egy kellően nagy hagyományos mintát 

veszünk (szűrőminta) a populációból, majd e mintából kiszűrjük a célcsoport tagjait és esetükben elvégezzük a 

kérdőív lekérdezését. 

A módszer kulcsa a szűrőminta nagyságának megválasztása. Akkora szűrőmintát kell választanunk, amelyben a 

célcsoport kellő elemszámmal jelenik meg ahhoz, hogy elemezhető almintát képezzen. Ennek 

meghatározásához használhatunk konvenciókat (a közmegegyezés alapján 500-1000 fős alminta már 

elemezhető), de ha precízen kívánunk eljárni, meg kell határoznunk az almintából származó becslés elvárt 

mintavételi hibáját és ebből, valamint a célcsoport populáción belüli arányából kell kiszámítanunk a szükséges 

szűrőminta nagyságát. 

1.4.1. Statisztikai megfontolások 

A szűrőminta nagysága a célcsoport ismert populáción belüli aránya alapján határozható meg. 

 

Természetesen meg kell határozni a célcsoportból vett minta szükséges nagyságát, mivel az befolyásolhatja a 

becslések pontosságát. Ehhez döntést kell hozni a mintából teendő becslések elvárt pontosságáról (azaz a 

becsléseink elvárt szórásáról). Egyszerű véletlen minta esetén dichotóm változóra a becslés szórása: 

 

1.4.2. Szűrőminta szükséges nagyságának kiszámítása 

A fentiek alapján megadható a szűrőminta szükséges nagysága: 
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Mivel p ismeretlen ezért a p(1-p) maximumával, azaz 0,25-tel (0,5x0,5) érdemes számolni. A becslés elvárt 

szórása helyett pedig 95%-os konfidenciaintervallum esetén az elvárt konfidenciaintervallum terjedelem 2x1,96-

od részével (normális közelítés). 

Az így kapott érték azonban csak közelítés, mivel 

• a mintavétel általában több lépcsős, ami növeli a várható szórást, 

• a szűrés a fent kiszámított értéknél valójában nagyobb szórást eredményez és 

• a szűrőmintába kerülő célcsoporttagok várhatóértékével számoltunk, pedig valójában az esetek 50%-ában 

ennél kevesebben lesznek a mintában (kiszámítható olymódon is a szűrőminta szükséges nagysága, hogy a 

célcsoport mintanagysága 95%-os valószínűséggel kívánt mértű legyen) 

Ezért a kapott értéknél érdemes nagyobb szűrőmintát használni. 

1.4.3. Példa a szűrőkérdőíves mintavételre 

Egy 1999-2000-es keletkezésű, nemzetközi kutatás magyarországi vezetői Ladányi János és Szelényi Iván 

(Szelényi, 2001a-b; Ladányi-Szelényi, 2001). A Ladányi-Szelényi-kutatás célja a rendszerváltás hatásának 

bemutatása, illetve a szegénység és etnicitás kapcsolatának vizsgálata volt. A Ladányi-Szelényi-kutatás az 

etnikai hovatartozás másik típusú defeinícióját használta, ugyanakkor az így kialakított mintán belül alkalmazták 

az outgroup és az önbesorolás típusú definíciót is. A kutatás kétlépcsős rétegzett szűrőkérdőíves mintavételen 

alapult. A minta alapját egy 19 000 fős szűrővizsgálat alkotta, mely a közvéleménykutató cég más (19 darab 

ezer fős omnibusz) kutatásaiból jött létre úgy, hogy a kérdezőbiztos az adott interjú végén megadta a 

megkérdezett vélt nemzetiségi hovatartozását (több nemzetiség is megadható volt, a lehetséges nemzetiségekhez 

tartozásra kellett eldöntendő választ adni). Az így kiválasztottakhoz mentek el még egyszer, és kérdezték le a 

már specifikus kérdőívet. A szűrőminta kiválasztásának mindkét lépcsőjében a rétegeken belül egyszerű véletlen 

mintavételt alkalmaztak. Az elsődleges mintavételi egység a település, a másodlagos mintavételi egység a 

személy volt, a teljes mintavételi keret a 18 éven felüli magyarországi lakosság (részletes kiválasztási tábla a 

szűrminta egy 1000 fős részmintája esetén ). 

1.4.4. A Ladányi-Szelényi kutatás mintavételének kritikája 

A korábban leírt mintavételi eljárást feltételezve a cigány mintánál azt várnánk, hogy a kiválasztott települések 

száma igen jelentős lesz, hiszen egyszerű véletlen mintavétellel választottak a települések közül (településtípus 

és -nagyság szerinti rétegenként) 19 alkalommal, (a 19 omnibusz mintában), esetenként összesen 61 települést 

(a megyeszékhelyek és Budapest mindig a mintába került), így egy-egy településről (kivéve a 

megyeszékhelyeket és Budapestet) nagy valószínűséggel csak néhány cigány kerülhetett a mintába. A mintát 

megvizsgálva az derül ki, hogy összesen 93 településről kerültek megkérdezettek a cigány almintába. 

A következő probléma, hogy a szűrést követő második interjú során a szűrésnél cigánynak talált 828 személlyel 

megkísérelt interjú csak 442 esetben volt sikeres, így a jelentős meghiúsulási arány befolyásolhatta a minta 

összetételét. 

Felmerül továbbá, hogy a kutatás során kiválasztott mintában alulreprezentáltak azok, akiknek bizonytalan a 

besorolása, s ezt a hibát ebben az esetben nehéz orvosolni. 

1.4.5. A Szelényi-Ladányi kutatás súlyozásának kritikája 

A cigány almintát súlyozták, hogy a meghiúsulásokból eredő eltéréseket korrigálják. A súlyozás során a 19000-

es teljes népességre vonatkozó súlyokat használták. A súlyozással kapcsolatos megfontolásokat ketté kell 

választani: a szűrőminta torzítását és a második megkérdezés torzítását kezelő súlyozás kérdésére. 

Lehetséges a súlyozás a második megkérdezés meghiúsulásainak kiküszöbölésére, hiszen ott lehetséges az 

alapsokaságot (azaz a definíciónak megfelelő cigány népességet) tükröző adatok szerint súlyozni (ezek a szűrés 

során felvett alapadatok – természetesen itt felmerül az a probléma, hogy ezek az adatok mintavételből 

származnak, így eleve mintavételi hibával terheltek). 

A szűrőminta torzításainak kezelése csak teljes népesség adatai alapján lehetséges ez azonban pontatlansághoz 

vezet a minta olyan részpopulációjánál, ahol a meghiúsulás más mintázatot követ, mint a teljes népesség esetén 

(azaz a szűrés során eltorzult minta a cigány alminta szempontjából súlyozással nem állítható helyre). 
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1.5. Rétegzett mintavétel eltérő kiválasztási valószínűséggel 

A rétegzett mintavétel általános elveit illetően a vonatkozó statisztikai tankönyvekre utalunk, (pl.: Freedman és 

szerzőtársai, 2005), itt csak a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok vizsgálata szempontjából 

kiemelendő kérdésekkel foglalkozunk. 

A rétegzett mintavétel a téma szempontjából akkor bír jelentőséggel, ha a célcsoport eloszlása valamilyen, a 

teljes populációra vonatkozóan ismert tulajdonság mentén nem egyenletes (például más és más az egyes 

településtípusokon belül a célcsoport eloszlása). Ebben az esetben a szokásos rétegzési eljárásoktól eltérően - a 

célcsoport eloszlásának megfelelően - az egyes rétegeken belül a kiválasztási arány megváltoztatható annak 

érdekében, hogy kisebb költséggel legyen elérhető az azonos mintanagyság. 

Az eljárás ilyen esetben a korábban leírt szűrőkérdőíves módszer módosított változata. Azon a rétegek esetén, 

amelyekben a célcsoport gyakorisága nagyobb, magasabb kiválasztási kiválasztási arányt alkalmazunk, így 

azonos elsődleges mintanagyság mellett a célcsoport több tagja kerülhet a mintába vagy kisebb mintanagyságra 

van szükségünk. 

A módszer alkalmazásához szükség van egy vagy több a célcsoport esetén és a teljes populációra vonatkozóan 

is ismert tulajdonásgra, amely mentén a célcsoport tagjai a teljes populáción belül nem egyenletesen oszlanak 

meg (minél nagyobb az egyenlőtlenség, annál hatékonyabb lehet ez az eljárás). 

1.5.1. Statisztikai megfontolások a rétegzett mintavétel alkalmazásához 

A fent leírt módszerrel kialakított minta súlyozásánál figyelembe kell venni, hogy az általános esettől eltérően 

az egyes egyének mintába kerülési valószínűsége nem egyenlő. A súlyozást úgy kell kialakítani, hogy – egyéb 

szempontok mellett – korrigálja az eltérő bekerülési valószínűségeket. 

Bár a rétegzést általában a mintavételi hiba csökkentése érdekében alkalmazzuk, a fent leírt eljárás éppen eltérő 

hatással lesz a kiválasztott minta alapján tehető becslésekre, mivel a célcsoport általában heterogénebb kis 

sűrűségű csoportjaiból a valós arányoknál kevesebben kerülnek a mintába, míg az általában homogénebb nagy 

sűrűségű csoportok felülreprezentáltak. 

1.5.2. Költséghatékony minta kialakítása 

A célcsoport rétegenkénti arányát, valamint a szűrés és az adatfelvétel egy esetre jutó költségét ismerve 

pontosan megadható a rétegenkénti optimális kiválasztási arány (Kalton, 2001) : 

 

Pl.: Azonos lekérdezési költség és szűrési költség mellett két réteg esetén, ha az első rétegben a célcsoport 

aránya 27%, a második rétegben 3%, akkor a kiválasztási arány az első rétegben 3-szor akkora, mint a második 

rétegben (0,5196; 0,1732). Amennyiben a lekérdezés négyszer annyiba kerül, mint a szűrés, akkor ez az arány 

2,32-re csökken (0,386; 0,166). 

1.6. Többlépcsős mintavétel az utolsó előtti lépcsőben teljes 
összeírással 

A célcsoportra vonatkozó mintavételi keret hiánya orvosolható olyan módon is, hogy a kutatás során hozunk 

létre mintavételi keretet. Teljes összeírás még viszonylag kis csoport esetén is jelentős költségekkel járna, 

azonban lehetőség van a többlépcsős mintavétel kombinálására az utolsó előtti lépcsőben kiválasztott 

mintavételi egységek célcsoporthoz tartozó népességének teljes összeírásával, majd mintavételi egységenként 

egyszerű véletlen mintavétellel. 

Az eljárás során a problémát az egyes lépcsőkben a mintavételi egységek kiválasztási aránya okozza. 

Hagyományos mintavétel esetén a kiválasztási arány általában a népességszámmal arányos. Nehezen 

körülhatárolható célcsoport esetén azonban ilyen adatunk általában nem áll rendelkezésre. Erre vonatkozóan két 

megoldás képzelhető el: becslés a célcsoport eloszlására az adott lépcső mintavételi egységei között (ez 

általában megbízhatóbban megtehető, mint a konkrét létszám becslése), illetve azonos kiválasztási arány 

alkalmazása, majd az összeírás alapján az utolsó lépcsőben a célcsoport eloszlásának megfelelő mintavétel. 
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1.6.1. Statisztikai megfontolások 

A többlépcsős mintavétel statisztikai tulajdonságait (becslés, becslés szórása, stb.) illetően utalunk a vonatkozó 

módszertani és statisztikai tankönyvekre (pl.: Freedman és szerzőtársai, 2005). Arra azonban mindenképpen 

érdemes felhívni a figyelmet, hogy e mintavétel esetén a hagyományos mintavételhez képest a célcsoport 

lélekszáma mintavételi egységenként nem ismert előre, hanem önmagában is valószínűségi változó, ez pedig – a 

szűrőkérdőíves mintavételhez hasonlóan – növeli a becslések szórását (a mintavételi hibát) az azonos 

paraméterekkel létrehozott hagyományos többlépcsős mintavételhez képest. Ugyanakkor a teljes összeírás a 

mintavétel pontosságát növeli. 

1.6.2. Etikai problémák 

Az utolsó előtti mintavételi egységben végrehajtott teljes körű összeírás – tekintve, hogy a célcsoporttagság 

általában különleges személyes adat – jogi és etikai aggályokat vet fel. Ha a közreműködők hatóságok, akkor 

általában számukra tilos az ilyen típusú adatok gyűjtése és nyilvántartása, ha pedig például civilszervezetek, 

akkor aggályos lehet a személyek listájának kiadása. 

1.6.3. Példa a többlépcsős mintavételre utolsó előtti lépcsőben teljes 
összeírással 

A példaként ismertetendő Kemény István és munkatársai által végrehajtott kutatás céljaként Kertesi és Kézdi 

(Kertesi-Kézdi, 1998) könyvük bevezetőjében "a cigányság gazdasági és társadalmi helyzetében végbement 

változásokról" kialakítandó "átfogó" képet jelöli meg. Tételesen is felsorolják az érintett témaköröket: 

"demográfia, iskolázottság, munka és megélhetés, gyermekek iskolai pályafutása, lakáshelyzet, családok 

vagyoni-jövedelmi helyzete, anyanyelv, nemzetiségi öntudat, lakóhelyi szegregáció, diszkrimináció és politikai 

magatartás". 

A kutatást kétlépcsős, rétegzett mintavétellel végezték. A rétegzés alapja az elsődleges mintavételi egységben a 

cigány lakosság becsülhető sűrűsége volt. A sűrűségbecsléshez három, eltérő típusú adatot használtak. 

1.6.4. A Kemény-kutatás mintavételi keretének kialakítása 

Budapest és Miskolc esetén a kutatók a korábbi kutatások adataira támaszkodtak. Ezekben a kutatásokban az 

összes általános iskolába járó gyermekek közül az osztályfőnök által cigányként besoroltakat írták össze. A 

Kemény-kutatásban az így összeírt gyermekek lakóhelyét vették figyelembe. 

Budapesten városrendezési körzetenként, Miskolcon iskolakörzetenként összesítették a megszámlált, cigányként 

besorolt gyermekek számát. Azokat a körzeteket, ahol nem találtak cigánynak besorolt gyermeket kizárták a 

mintavételből. A maradék körzeteket "az eloszlás statisztikai tulajdonságai alapján három csoportba" sorolták 

mindkét városban külön-külön. A további, nem megyeszékhely státusú városok közül mintát vettek (20%-os 

egyszerű véletlen mintavétellel).  A megyeszékhelyek mindegyike belekerült a mintába. A kiválasztott 

városokban önkormányzati választókörzetek jelentették a másodlagos kiválasztási egységet. Ezeket a körzeteket 

az "érintett városok közigazgatási szakemberei" sorolták be üres, ritka, közepes és sűrű kategóriákba, melyek 

közül az utóbbi három kategória képezte a második lépcső mintavételi keretét. A községek esetén a sűrűség-

becslést az 1989/90 évi iskolastatisztikák szolgáltatták iskolakörzetenként ("településbokoronként"). A 

településbokroknál hasonlóan jártak el, mint a többi településtípus esetében: négy kategóriát állítottak föl, 

melyek közül azok a településbokrok, ahol az iskolákban a cigány tanulókat nem írtak össze, kimaradtak a 

mintavételi keretből. 

1.6.5. A Kemény-kutatás mintájának kialakítása 

Az így kialakított mintavételi keretben szereplő körzetekből vettek (feltehetőleg egyszerű véletlen) mintát, majd 

a kiválasztott elsődleges mintavételi egységekből (városoknál másodlagos mintavételi egységekből) a teljes 

összeírást követően egyszerű véletlen mintavételt alkalmazva jutottak a mintához, melynek utolsó mintavételi 

egysége a háztartás ("az összeírt cím") volt. (A mintavétel egységeit és bekerülési valószínűségeit tartalmazó 

táblázatot lásd a mellékletben). 

Az összeírásnál a Kemény-kutatás outgroup definíciót alkalmazott, melyet helyi, nem cigány szakértők általi 

besorolással operacionalizáltak. Az összeírás módját azzal indokolták, hogy az ilyen módon a mintát 

meghatározó személyek "több emberrel állnak kapcsolatban; (…) ügyfelekkel rendszeres kapcsolatban állnak; 
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(…) hogy cigánynak tartanak valakit, annak valódi tétje van; (…) abban, hogy kiket tartanak cigánynak 

általában osztják a többségi társadalom átlagos tagjainak ítéleteit". 

1.6.6. A Kemény-kutatás módszertani kritikája 

A szerzők maguk is tárgyalják mintavétel problémáit, okait és korrekciós lépéseiket. Mind az elsődleges, mind a 

másodlagos mintavételi egység kiválasztása esetén a meghiúsulásoknak két oka lehetett: a mintavételi keret 

hibás kialakítása és a mintavétel kivitelezhetetlensége. Az alábbi tábla a meghiúsulások típusait és arányait 

foglalja össze az első és a második lépcsőben. 

Kertesi-Kézdi, 1998 leírása nyomán 
 

 
Első lépcső Második lépcső 

Mintavételi keret hibás kialakítása 1. Besorolhatatlan települések (1,18 

; 1,44 %) 

2. Hibásan üresnek kategorizált 

körzet (0,54 ; 0,39%) 

Listából kimaradtak (?) 

Mintavétel kivitelezhetetlensége "Érintett önkormányzat megtagadta 

az engedélyt" (?) 
1. Lehetetlen elérés (10,8%) 

2. Válaszmegtagadás (6,3 %) 

3. Egyéb (1,1%) 

4. Nem cigány (0,9%) 

1.6.7. Első lépcső, a mintavételi keret hibás kialakítása 

A mintavétel leírásánál említik a szerzők, hogy vannak olyan települések, ahonnan városokba járnak iskolába az 

ott lakó gyermekek, így ők mind az iskolai alapú községekre vonatkozó mintából, mind a területi alapú városi 

mintából kimaradnak (besorolhatatlan települések). Ez az eset mindössze 82-t érint az ország akkori 2904 

községéből. A szerzők ennek a problémának a megoldására súlyozási eljárást használtak, ami elméleti 

szempontból vitatható ugyan, de a fent említett kiválasztási arányok mellett elhanyagolható. 

A hibásan (az iskolastatisztikák alapján) üresnek kategorizált körzetek által okozott veszteség arányát a 

népszámlálás által kimutatott cigány népesség megoszlásának megfelelően becsülik (ehhez hasonlóan az előbbi 

esetben is ezt az adatot használták a korrekcióra). Meg kell jegyezni, hogy szakértői besoroláson alapuló 

megyeszékhelyi és egyéb városi (kivéve Miskolc és Budapest) körzetek esetén az üresnek kategorizált körzetek 

alacsony aránya miatt (megyeszékhelyeken 0,4%, egyéb városokban pedig 9%) ebből a szempontból 

hibátlannak tekintették a mintavételt. Ugyanakkor Miskolcon, ahol nem állt rendelkezésre adat a hiány 

becslésére a Budapesti adatok alapján 4,2%-ra becsülték a keretből kimaradókat, miközben az üres körzetek 

aránya szintén 9%-körüli volt. 

1.6.8. Első lépcső, a mintavétel kivitelezhetetlensége 

A mintavétel kivitelezhetetlenségével kapcsolatosan mindkét lépcső esetén az a szerzők véleménye, hogy az így 

kiesett körzetek és háztartások a megfelelő (azonos rétegből illetve településről származó) pótmintával jól 

helyettesíthetők. A körzetek esetén ezt az állításukat nem indokolják, bár az önkormányzatok cigánykutatással 

kapcsolatos ellenérzései feltehetően nem függetlenek az önkormányzat és a cigányság kapcsolatától, így az ilyen 

településeken élő cigányság helyzetétől. Az így kieső körzetekben esetleg még a cigányság aránya is jellegzetes 

lehet. 

1.6.9. Második lépcső, mintavételi keret hibás kialakítása 

A listából kimaradt háztartásokra gyakorlatilag semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Ezzel 

kapcsolatban azzal a feltételezéssel éltek a szerzők, hogy a település mérete befolyásolja a kimaradtak számát. 

Alapnak tekintették a községek esetén elkövetett hibát, erre három szakértői becslést készítettek: 1. 0%-os hiba; 
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2. 5%-os hiba; 3. 10%-os hiba. A többi településtípus hibáit olyan módon határozták meg, hogy a fentiekben 

leírt háztartási szintű meghiúsulások (mintába került nem cigányok, illetve cím- és elérési hibák) 

településtípusonkénti egymáshoz viszonyított arányait vették figyelembe. Azt feltételezték, hogy a háztartási 

szintű meghiúsulások hasonló eredetűek, mint a háztartások kimaradása a lisából. Ennek ellentmond azonban, 

hogy a listára felvenni és ezzel valakit cigánynak besorolni egy érték-telített folyamat, így egészen más 

pszichikus folyamatok vezérlik, mint a kérdezés során létrejövő hibákat. Ez a becslés ráadásul legfeljebb egy 

településenkénti súlyozás lehetőségét teremti meg, és nem alkalmas igazán becslés pontosítására. 

1.6.10. Második lépcső, mintavétel kivihetetlensége 

A háztartási szintű (második lépcsős) meghiúsulások és a megvalósult minta esetén megvizsgálták a háztartás 

környezetét a "környék állapota" és a "romák aránya" szerint (ezeket a kérdezőbiztos állapította meg), s a khí-

négyzet próba alapján nem találtak szignifikáns különbséget. Ebből arra következtettek, hogy a meghiúsult 

válaszadók nem különböznek jelentősen azoktól, akiket sikerült elérni. A két környezeti változó jelentőségét 

azzal támasztották alá, hogy variancia-analízis illetve khí-négyzet próba segítségével megvizsgálták, hogy 

szignifikáns hatásuk van-e a háztartáslétszámra, gyermekszámra, életkorra, iskolai végzettségre. Mind a négy 

esetben szignifikáns hatást mutattak ki. Ezzel kapcsolatban azonban két kérdés merül fel. Egyrészt a kutatók 

igazolták ugyan, hogy a nevezett környezeti változók hatása nem nulla, azonban nem ismert, hogy mennyire 

erős az összefüggés. Másrészt korábban már volt szó róla, hogy a többlépcsős mintavételnél önmagában is, de a 

mintavételi keret bizonytalansága mellett különösen igaz az, hogy az egyszerű véletlen mintavételt feltételező 

összefüggésvizsgálatok a nullhipotézis (azaz itt a függetlenség) téves elutasításához vezethetnek (részletes 

adatok hiányában azonban sajnos ez nem ellenőrizhető). 

1.6.11. A Kemény-kutatás cigány definíciójának kritikája 

Ahogy fent leírtuk a szerzők a célcsoportot külső besorolás alapján definiálták. Ugyanakkor, megkérdeztek 

cigány-szervezeteket is, ami eltérés a saját maguk által rögzített elvtől, mely a nem cigány környezetet tekintette 

a besorolás alapjának. 

Továbbá a szerzők nem közöltek adatokat az egyes listák eltéréseire, csupán egy lábjegyzetben említik, hogy a 

mintavételi körzetek kis mérete miatt "nem (…) valószínű, hogy jelentősebb arányt képviselnének az ilyen (…) 

kétesnek számító vélekedések" (azaz az olyan háztartások, amelyet a különféle szakértők, megkérdezettek 

különféleképpen soroltak be). A szerzők azt sem említik, hogy az előforduló eltérő besorolás esetén milyen 

módon jártak el. 

Összességében az itt leírt kritikák egy részét maguk a szerzők vetették fel. A viszonylag jelentősebb terjedelmű 

kritikai (elsősorban gondolatébresztőnek szánt) felvetéseket pedig az tette lehetővé, hogy a Kemény-kutatás más 

kutatásokkal összehasonlítva és abszolút értelemben is rendkívül jól dokumentált. 

1.7. Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

1.7.1. Feltételek 
 

Szűrőkérdőíves mintavétel Módosított rétegzett mintavétel Többlépcsős mintavétel az utolsó 

előtti lépcsőben összeírással 

A célcsoport ne legyen nagyon alacsony gyakoriságú a teljes populáción belül, vagy valamilyen dimenzió 

mentén koncentrálódjon 

A szűrőkérdezésnél legyen 

eldönthető, hogy a kérdezett a 

célcsoport tagja-e (önbesorolással 

vagy a kérdezőbiztos döntése 

alapján). 

Legyen olyan rétegzési szempont, 

amely szerint a célcsoport eloszlása 

egyenetlen. 

Az utolsó előtti mintavételi 

egységben álljon rendelkezésre 

információ arról, hogy kik a 

célcsoport tagjai. 

1.7.2. Előnyök 
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Szűrőkérdőíves mintavétel Módosított rétegzett mintavétel Többlépcsős mintavétel az utolsó 

előtti lépcsőben összeírással 

A módszerek mindegyike rendelkezik a véletlen mintavétel előnyeivel (ismeretlen paraméterekre is 

reprezentatív) 

Lebonyolítása viszonylag egyszerű, nem tér el jelentősen a megszokott 

survey-ktől, így a költsége is kisebb és kevésbé kell számolni a 

lebonyolításból adódó hibákkal 

A teljes körű összeírással csökken a 

mintavételi hiba. 

1.7.3. Hátrányok 
 

Szűrőkérdőíves mintavétel Módosított rétegzett mintavétel Többlépcsős mintavétel az utolsó 

lépcsőben összeírással 

A becslés szórás nagyobb, mint hasonló méretű hagyományos survey 

esetén 
Az utolsó előtti lépcsőben történő 

teljes összeírás idő- és pénzigényes, 

általában a helyi hatóságok, 

szervezetek együttműködését igényli 

és még így is kétséges az eredménye. 

A szűrő fázis akkor 

költséghatékony, ha más 

kutatásokkal (például omnibusz) 

együttműködésben készül, ez 

azonban időigényes. 

A célcsoport kis sűrűségű 

alcsoportjai alulreprezentáltak a 

mintában. 

Nem feltétlenül megbízható a 

szűrés során a célcsoportba sorolás. 
Csak akkor használható, ha a 

célcsoport eloszlására 

rendelkezésre áll információ. 

A teljes összeírás etikai problémákat 

vet fel. 

1.8. Feladat 

Keressen egy olyan példát, amelyikre alkalmazhatóak az itt leírt mintavételek! 

Dolgozza ki a mintavételi tervet! 

        Mire kell vigyázni a lebonyolításánál? 

        Melyek lehetnek a hibák? 

2. 2. Lecke: Hálózati mintavételek 

A lecke célja: A hálózati mintavételek bemutatása 

2.1. Tartalom 

A hálózati mintavételek általános leírása 

Hólabda mintavétel 

A hólabda mintavétel új megközelítése: válaszadó vezérelt mintavétel (Respondent Driven Sampling, RDS) 

Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

Feladat 

2.2. A hálózati mintavételek általános leírása 
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A hálózati mintavételek közös tulajdonsága, hogy a társadalom ismeretségi hálózatokba rendeződését használják 

fel a mintavételhez. Néhány hálózatelemzési illetve gráfelméleti alapfogalom ismerete szükséges e mintavételi 

technikák leírásához: 

• szereplő: a hálózat tagja 

• kapcsolat: két szereplőt összekötő viszony (itt az ismeretség, illetve az ajánlás a kutatásban történő 

részvételre) 

• komponens: a hálózat olyan része, amelyre igaz az, hogy bármely szereplőjétől el lehet jutni bármely más 

szereplőjéhez úgy, hogy egymást követően csak a komponens részét képező szereplőkön és kapcsolatokon 

haladunk 

• irányítatlan hálózat: amelyben azt feltételezzük, hogy minden létező kapcsolat reciprok (pl.: ha A ismeri B-t, 

B is ismeri A-t); ezzel szemben az irányított hálózatban lehetséges csak egy irányú kapcsolat is 

• fokszám: egy szereplő kapcsolatainak száma 

2.3. Hólabda mintavétel 

A hólabda mintavétel a hálózati mintavételek legkorábbi típusa, első alkalmazása Coleman szerint 1957-ben 

történt, amikor Martin Trow politikai attitűdöket vizsgált a módszer segítségével (noha ekkor még nem 

tekintette torzítatlan becslésre alkalmasnak azt (Coleman, 1958). A hólabda mintavétel lényege, hogy néhány 

kezdőpont kiválasztása után a megkérdezettek ajánlják a minta következő hullámának tagjait. A folyamat addig 

folytatódik, ameddig a minta eléri a kívánt elemszámot. 

Tom Snijders a bekerülési valószínűségek becslésére, a Horvitz-Thompson becslést javasolja  (Snijders, 1992). 

A Horwitz-Thompson becslés kalkulálásához mindenképpen szükség van a bekerülési valószínűségek 

kiszámítására. A bekerülési valószínűségek értéke azonban csak bizonyos feltételek mellett ismert. A szereplők 

bekerülési valószínűsége a fokszám reciprokával lesz arányos, ha a csak reciprok (oda-vissza) kapcsolatot 

feltételezünk és a kiinduló minta véletlen minta. A Horwitz-Thompson becslés ezen feltételek fennállásakor 

torzítatlan becslést ad a vizsgált változó átlagára nézve, bármely tetszőleges design mellett. A becslés hátránya, 

hogy a varianciája az együttes bekerülési valószínűségek függvénye, amelynek kiszámítása rendkívül 

hosszadalmas és olykor végrehajtatatlan. 

2.3.1. Statisztikai megfontolások 

A Horowitz-Thompson becslés az alábbi módon adható meg hólabda mintavételhez: 
 

 

 
A célcsoport mérete 

 
A megfigyelt változó értéke i-ik 

mintatagnál 

 
A minta nagysága k-ik lépésben, a j-

ik mintatag hálózatából 

 
A j-ik mintatag befokszáma 

 
Az i-ik mintataggal kapcsolatban 

állók halmaza 

 
A kiinduló mintában, illetve az első 

lépcsőben az i-ik mintatag mintába 

kerülési valószínűsége. 
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Az itt szereplő becslésekhez szükség van a célcsoport nagyságának ismeretére, az erre vonatkozó becslésekről 

később lesz szó. A becslés szórásának bemutatása túlmutat a jegyzet korlátain. 

2.3.2. Megjegyzések a statisztikai megfontolásokhoz 

A módosított Horwitz Thompson becslés alkalmazása akkor vezet érvényes becsléshez, ha az alábbi feltételek 

teljesülnek (Snijders, 1992): 

i. Csak a szimmetrikus kapcsolatokat vegyük figyelembe. 

ii. A válaszadó által definiált jelöltek száma ne legyen meghatározva, ugyanis ha valamely megkérdezettnek 

több jelöltje van, vagy éppen kevesebb akkor a kutató problémába ütközik, és véletlenszerűen kellene 

választania a jelöltek között. Ezenfelül ismernünk kell minden egyes megkérdezettnél azt, hogy hány 

személyt ajánlott. 

iii. A kiinduló minta véletlen minta legyen. 

iv. Törekedjünk arra, hogy minél kevesebb hullám által legyen előállítható a végleges minta. 

További ajánlások, ha a kiinduló minta esetén a véletlen mintavétel nem biztosítható: 

i. A válaszadókat lehetőség szerint több, egymástól független forrásból kell összeválogatni. 

ii. A kezdeti mintanagyság nem lehet sokkal kisebb, mint a teljes populáció négyzetgyöke. 

2.3.3. Hólabda mintavétel kritikája 

A hólabda minta hátránya, hogy erősen torzítani fog azon célcsoport- tagok irányába – a bekerülési 

valószínűségek eltérése miatt –, akik jelentős számú kölcsönös kapcsolattal rendelkeznek (Berg, 1988). A nem 

valószínűségi mintavétel jellegéből adódóan pedig a hólabda minta különböző hullámaiban érvényesülő egyéni 

bekerülési valószínűségek ismerete híján lehetetlen torzítatlan becslést adni (Berg, 1988).  A kiinduló minta 

kialakításához használt különböző kvalitatív módszerek (például etnográfiai interjúk) jelentős torzításokhoz 

vezethetnek, ugyanis a szélesebb körben ismert egyének felül lesznek reprezentálva már a kiinduló mintában is. 

Tehát a hálózatban az úgynevezett sztárok száma felül, míg a periférián lévő elszigetelt egyének száma alul 

lenne becsülve. Az eljárás esetében a kiinduló véletlen minta, mint feltétel teljesítése a legproblematikusabb. 

Elméletileg a válaszadóknak az alapsokaság véletlenszerű mintáját kellene alkotniuk, a gyakorlatban azonban 

szinte lehetetlen ilyet nyerni egy rejtett populációból. 

2.4. A hólabda mintavétel új megközelítése: válaszadó vezérelt 
mintavétel (Respondent Driven Sampling, RDS) 

A válaszadó vezérelt mintavétel a hólabda mintavétel speciális formája, amely bizonyos többletfeltételek 

fennállásakor tetszőleges kiindulópontok és kivitelezhető mintanagyság mellett is torzítatlan becslésre alkalmas 

mintát eredményez. 

A mintavétel során a hálózati mintavétel alapgondolata alapján a megkérdezetteket nem a mintavételi keretből 

választjuk ki, hanem a meglévő, kiinduló mintát alkotó egyének kapcsolati (ajánlási) hálózatából. A 

hagyományos mintavételi eljárások és a hólabda mintavétel korábbi elmélete esetén, a mintából közvetlen 

módon kalkuláljuk a becslést az alapsokaságra nézve. A válaszadó vezérelt mintavétel esetében a populációs 

paramétert nem közvetlenül a mintából becsüljük, hanem a mintába került személyek hálózati tulajdonságai 

alapján teszünk becslés a populáció hálózati tulajdonságaira, majd ez alapján a kérdéses változóra. 

2.4.1. A válaszadó vezérelt mintavétel feltételei 

Az RDS becslő függvényével aszimptotikusan torzítatlan (a minta nagyságának növekedésével csökkenő 

mértékben torzított) becslést tudunk adni (a torzítás mértéke a mintanagyság reciproka), ha a következő 

feltételek teljesülnek (Heckathorn-Salganik, 2004): 

i. A válaszadók kölcsönös kapcsolatban állnak az általuk ajánlott potenciális válaszadókkal, akik a 

célpopuláció tagjai (reciprok kapcsolatok). 
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ii. A hálózat egy komponensből áll össze. 

iii. A mintavétel visszatevéssel történjen. 

iv. A válaszadó teljes pontossággal határozza meg a fokszámát, a hálózatának a méretét. 

v. A válaszadó véletlenszerűen választ az ismerősei közül az ajánlás alkalmával. 

További feltételként hozzátehetjük, a hogy mintavétel során kellően hosszú láncoknak kell létrejönnie (egy 

válaszadótól lehetőség szerint kisszámú további válaszadóhoz menjünk tovább, ezt a folyamatot viszont sokszor 

ismételjük). 

2.4.2. Becslés dichotóm változóra a válaszadó vezérelt mintavétel alapján 

 

2.4.3. A válaszadó vezérelt mintavétel becslésének magyarázata 

Az előző oldalon szereplő képletek közül az (1) és a (2) a kölcsönös kapcsolat feltétele alapján került felírásra (a 

változó egyik értékét válaszolók és a változó másik értékét választók közötti kapcsolatok száma megegyezik a 

változók másik értékét választók és a változó egyik értékét választók közötti kapcsolatok számával – (irányított 

hálózat esetén ez nem feltétlenül lenne így!). 

A (3) képlet a teljes valószínűség tételén alapul: a váltózó két értéke teljes eseményrendszert alkot, azaz minden 

válaszadó valamelyik értékhez  rendelhető és egy válaszadó sem rendelhető mindkét értékhez. 

A (4) képlet a (2) és (3) képletek alapján a becslés a populációs arányra. 

Az (5) képlet az átlagos fokszám becslése (itt vesszük figyelembe, hogy a mintavétel sajátossága folytán az 

egyes szereplők a saját fokszámukkal arányos valószínűséggel kerülnek a mintába). Végül a (6) képlet a 

különböző értéket választók közötti kapcsolatok arányára vonatkozó becslés a minta alapján. 

2.4.4. Módszertani kiegészítések a válaszadó vezérelt mintavétel 
lebonyolításához 

Heckathorn és Salganik módszertani újítása nem csupán a becslés módjában áll. Idézett cikkünkben részletes 

javaslatot tesznek (saját tapasztaltaik alapján) a mintavétel lebonyolítására is. Ajánlásuk alapján a válaszadók az 

interjúért juttatást kapnak. Az interjúk helyszíne a célcsoporttól függően változhat (célcsoportra jellemző 

közösségi hely, az interjúalany által kiválasztott hely, esetleg telefoninterjú). A lebonyolítás során a válaszadók 

kuponokat kapnak, (amelyek az azonosítást szolgálják), amelyet egy, a célcsoporthoz tartozó ismerősüknek 

adnak át, aki a megbeszélt helyen interjút ad. Az ajánló a saját interjúján túl az általa ajánlott személy 

interjújáért is kap juttatást. E lebonyolítás előnye, hogy a válaszadók anonimitását tökéletesen biztosítja, 

egyúttal motivációt is ad, a kuponok pedig lehetőséget adnak az ajánlás hálójának nyilvántartására. Ugyanakkor 

a modellel szemben az interjúalany kapcsolatai közül nem véletlenszerűen választódnak ki a következő 

interjúalanyok, mivel az ajánló maga választ. Egyúttal meg kell oldani a résztvevők nyilvántartását, mivel a 
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juttatás többszöri részvételre motivál (javasolt megoldás például biometriai adatok rögzítése, amelyhez azonban 

szükséges egyfajta technikai háttér is). Ezen túl ellenőrizni kell azt is, hogy az interjúalany valóban a célcsoport 

tagja-e. 

2.5. Adaptív klaszter mintavétel 

Az adaptív klaszter mintavétel (Pfeffermann-Rao, 2009: 115-123) lényegében egy olyan több lépcsős 

mintavétel, amely esetén a másodlagos mintavételi egységekből indulunk ki és azok tulajdonságai alapján 

választunk az elsődleges mintavételi egységek közül. 

A minta kialakításához előzetesen meg kell becsülni, hogy mekkora átlagos méretű klaszterekre számíthatunk, 

illetve hogy a kezdeti véletlen mintába mekkora arányban kerülnek a célcsoport tagjai. A két becslés alapján 

meghatározható a kiinduló minta nagysága. 

Az adaptív klaszter mintavétel lebonyolítása a következő lépésekből áll: 

1. Az első lépés egy teljes populációra vonatkozó véletlen mintavétel a másodlagos mintavételi egységekből 

(tehát általában az emberekből), amely alapvetően befolyásolja a becslést és a becslés szórását, lásd fentebb. 

2. Ezt követően a bekerült mintatagok esetén el kell dönteni, hogy melyek tartoznak a célcsoporthoz. 

3. A megtalált célcsoporttagok teljes környezete lekérdezésre kerül. A környezetet előre definiálni kell, ez lehet 

a kapcsolati háló alapú vagy hely alapú egyaránt. 

A környezetben a lekérdezést addig kell folytatni, ameddig az adott környezetben nincs már több olyan elérhető 

személy, aki a célcsoport tagja lenne; vagy ameddig az előre meghatározott klaszter méretet elérjük 

2.5.1. Problémák az adaptív klaszter mintavétellel 

Az adaptív klaszter mintavétel legfontosabb problémája, hogy a minta mérete előre nem határozható meg (mivel 

a megtalált klaszterek mérete véletlenszerű). Ezt a problémát kétféleképpen kezelhetjük: 

• Korlátozhatjuk az egyes klaszterek maximális méretét, vagy 

•  addig választunk újabb klasztereket – az egyes klaszterek teljes lekérdezése mellett -, amíg el nem érjük a 

kívánt mintaméretet. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy minél nagyobb a klaszterek mérete és minél kevesebb klaszterrel dolgozunk, 

annál nagyobb lesz a mintavételből származó véletlen hiba, hiszen feltételezhető, hogy az egy klaszterhez 

tartozó mintatagok egymáshoz hasonlóbbak, mint a célcsoport véletlenszerűen kiválasztott tagjai. Mindez 

azonban nem befolyásolja azt, hogy a módszer alkalmas a torzítatlan mintavétel megvalósítására. 

2.5.2. Statisztikai megfontolások az adaptív klaszter mintavételhez 

Az adaptív klaszter mintavétel alapján a mintából a módosított Hansen-Hurwitz becsléssel  torzítatlan becslés 

tehető (Thompson, 1990): 

 

A becslés szórására vonatkozó becslés (Thompson, 1990): 

 

2.5.3. Megjegyzések a statisztikai megfontolásokhoz 

1. A módosított Hansen-Hurwitz becslés mellett egy másik – nehezebben kiszámítható, a design-tól jobban 

függő - becslés is használható (módosított Horvitz-Thompson becslés, Thompson, 1990). 



 III. Fejezet: Mintavételi technikák  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. A Hansen-Hurwitz becslés szórására megadott becslésben szerepel a célcsoport mérete (a célcsoport 

mintavételi egységeinek száma). Azonban, amennyiben a kiinduló minta mérete jelentősen kisebb a 

célcsoport méreténél, akkor belátható, hogy

, vagyis N-re nincs szükségünk. 

3. Eléggé meglepő módon az adaptív klaszter mintavétel hatékonyabb lehet, mint az egyszerű véletlen 

mintavétel abban az esetben, ha a klasztereken belüli szórás kellően nagy (lásd részletesen:  Thompson, 

1990) 

2.6. Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

2.6.1. Feltételek 
 

Hólabda mintavétel Válaszadó vezérelt mintavétel Adaptív klaszter mintavétel 

Véletlen kezdőpontok, a kiinduló 

minta legalább a célcsoport 

négyzetgyöke 

Csak egy komponensű (összefüggő) 

hálózat esetén használható 
Véletlen kiinduló minta 

Kellően nagy kiinduló minta, kevés 

hullám 
Hosszú láncok (sok hullám) Minél több és minél heterogénebbek 

a klaszterek, annál pontosabb a 

becslés 

Csak kölcsönös kapcsolatok Csak kölcsönös kapcsolatok A minta mérete az alap design esetén 

nem határozható meg 

A fokszám pontos meghatározása 

minden mintatagnál 
A fokszám pontos meghatározása 

minden mintatagnál 

 

2.6.2. Előnyök 
 

Hólabda mintavétel Válaszadó vezérelt mintavétel Adaptív klaszter mintavétel 

Mintavételi keret nélkül 

alkalmazható (a véletlen kiinduló 

minta azonban igényelhet ilyet) 

Mintavételi keret nélkül 

alkalmazható 
Mintavételi keret nélkül 

alkalmazható 

A személyes ajánlások csökkentik a 

válaszmegtagadás gyakoriságát 
A személyes ajánlások csökkentik a 

válaszmegtagadás gyakoriságát 
Bizonyos feltételek esetén a becslés 

szórása kisebb, mint egyszerű 

véletlen minta esetén 

2.6.3. Hátrányok 
 

Hólabda mintavétel Válaszadó vezérelt mintavétel Adaptív klaszter mintavétel 

A véletlen kiinduló minta 

kialakítása költséges lehet, vagy 

lehetetlen (jelentős méretű kiinduló 

mintára van szükség) 

Sok, ismeretlen komponensű 

hálózat esetén nem használható 
Amennyiben a célcsoporttagok 

aránya alacsony a populációban, a 

kiinduló minta kialakítása 

nehézséget okoz 

A becslések szórására több eljárás 

van, amelyek eltérő feltételek 

A sok hullám miatt a lebonyolítás 

nagyon időigényes 
A becslések szórására több eljárás 

van, amelyek eltérő feltételek esetén 
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esetén hatékonyak hatékonyak 

 
A rögzített adatok elemzéséhez 

speciális szoftverre van szükség. 

Összefüggésvizsgálatokhoz nem 

állnak rendelkezésre statisztikai 

módszerek 

 

2.7. Feladat 

Keressen egy olyan példákat, amelyikre alkalmazhatók az itt leírt mintavételek! Dolgozza ki a mintavételi 

tervet! Mire kell vigyázni a lebonyolításánál? Milyen hibalehetőségek merülnek fel? 

Dolgozzon ki egy magas jövedelműekre pozicionált autó márka használóira hálózati mintavételt! Érvényesek a 

módszer feltételei ebben az esetben? Milyen speciális problémákba ütközhet? 

2.7.1. További példák a fenti módszertannak végzett kutatásokra 

Etter, Jean-François – Perneger, Thomas V: Snowball sampling by mail: application to a survey of smokers in 

the general population. Internet: http://ije.oxfordjournals.org/content/29/1/43.full 

Heckathorn, Douglas D. - Jeffri, Joan: Finding the beat: Using respondent-driven sampling to study jazz 

musicians. Poetics, Volume 28, Issue 4, February 2001, Pages 307-329 

3. 3. Lecke: Tér-idő mintavétel 

A lecke célja: a tér-idő mintavétel bemutatása. 

3.1. Tartalom 

A mintavétel általános leírása 

Statisztikai megfontolások 

Példa a tér-idő mintavételre 

Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

Feladat 

3.2. A mintavétel általános leírása 

A tér-idő (time and space; time-location) mintavétel abban az esetben használható megoldás, ha a célcsoport 

tagjai (mind) rendszeresen megjelennek néhány jól körülhatárolható helyen, vagy maga a célcsoport- tagság 

helyhez köthető. Példa lehet ilyen célcsoportra a futballszurkolók csoportja vagy akár egy bevásárló központ 

látogatói. A társadalomtudományi alkalmazását tekintve, a módszert ez idáig főként stigmatizált, rejtett 

sokaságok mélyebb vizsgálatára alkalmazták. Többek között a fiatal felnőttek szórakozóhelyen történő 

drogfogyasztási szokásainak a feltérképezésére, valamint a homoszexuális férfiakkal összefüggésbe hozható 

kockázati viselkedésmódok feltárására. 

Az eljárás során olyan helyszíneket és időintervallumokat azonosítunk, ahol a vizsgálni kívánt célpopuláció 

előfordulhat. A tér-idő egységekből konstruáljuk a mintavételi keretet az elsődleges mintavételi egységekhez. A 

tér idő mintavétel két lépcsőben történik; az első lépcsőben a tér-idő egységeket véletlenszerűen kiválasztjuk a 

mintavételi keretből, a második lépcsőben a helyszínen a célpopuláció tagjai közül választunk véletlen mintát. 

3.2.1. A tér-idő mintavétel feltételei 

A torzítások mértékének minimálisra csökkentéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie (Muhib, 2001): 

i. A célpopuláció által látogatott összes helyszínt azonosítani kell az adott földrajzi területen. 

http://ije.oxfordjournals.org/content/29/1/43.full
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ii. Az idő-helyszín-nap egységeket meghatározott időbeli rendszerességgel, véletlenszerűen válasszuk ki a 

mintavételi keretből (kvázi rétegezni kell elsősorban a megjelenés ciklusait figyelembe véve). 

iii. A helyszíneken kell kiválasztani a potenciális válaszadókat. 

iv. Egy egyén egyszeri alkalommal szerepelhet a kutatásban. 

v. A mintavétel ideje hosszú időintervallumot öleljen fel. 

Az adott helyeken történő megjelenés gyakoriságát figyelembe kell venni, s a súlyozás során azonossá kell tenni 

a bekerülési valószínűségeket minden egyén esetében (Kalton, 2001). 

3.3. Statisztikai megfontolások 

A tér-idő mintavétel a fentiek értelmében egy módosított többlépcsős mintavételnek feleltethető meg, ahol az 

első lépcsőben a tér-idő egységekből választunk (elsődleges mintavételi egység), majd a kiválasztott helyen és 

időben megjelentek közül valamilyen eljárással (véletlen mintavétellel vagy szisztematikus mintavétellel) 

kiválasztjuk a mintatagokat. 

A módszer alapján létrejövő minta tagjai azonban nem azonos valószínűséggel kerülnek a mintába. A célcsoport 

tagjainak azzal arányos a bekerülési valószínűsége, hogy milyen gyakran jelenik meg az egyes tér-idő 

egységekben. A bekerülési valószínűségek különbségének kezelése érdekében a mintába került személyektől 

meg kell kérdezni, hogy milyen gyakran látogatják az mintavételi keretben szereplő helyeket és mikor teszik azt. 

Ezt az információt felhasználva minden mintatag számára egyéni súlyt kell készíteni oly módon, hogy az a 

megjelenési valószínűség reciproka legyen (bővebben: Karon, 2005). Fontos a mintavétel tervezése során 

figyelembe venni a megjelenések szezonalitását, illetve ciklikusságát is. 

3.4. Példa a tér-idő mintavételre 

Az eljárás lépéseit, menetét a következő példán keresztül vizsgálhatjuk meg. Az idézett kutatás célja a 15-25 év 

közötti homoszexuális férfiak körében a HIV fertőzöttség arányának a felmérése volt (Muhib, 2001 ; Stueve, 

2001). Az adatfelvételt minden év nyarán, 1999-től 2002-ig megismételték az Egyesült Államokban. Az első 

lépcsőben, az előzetes kutatás keretében a kutatók tanulmányozták a célpopuláció különböző helyszíneken 

történő megjelenési szokásait, a helyszíneken való viselkedését. Az előzetes kutatás során egy adott földrajzi 

területen a kutatók definiálták az összes lehetséges helyszínt, ahol a célpopuláció tagjai előfordulhattak. Ezeken 

a helyeken interjúkat készítettek a célpopuláció tagjaival, a helyszínekhez különböző időintervallumokat és 

napokat csatoltak. Az összeállított helyszínek mellett a kutatók rendeztek „speciális” eseményeket is, melyek a 

célpopuláció tagjai számára vonzóak lehettek: ezzel azon torzítást próbálták kiküszöbölni, hogy olyan egyének 

is a bekerüljenek a mintába, akik nem látogatnak semmilyen helyszínt. A helyszínek változatosságát azzal 

biztosították a kutatók, hogy a bárok, klubok mellett más nyilvános helyszíneket, mint például pályaudvarokat is 

bevontak a kutatásba. 

3.4.1. A mintavételi helyek kiválasztásával kapcsolatos szempontok 

A helyszínek kiválasztását azon tényező is befolyásolja, hogy a helyszínen milyen mértékben biztosítható a 

bizalmas közeg az interjú lebonyolításához, illetve, hogy a helyszín tulajdonosa engedélyezi-e az adatgyűjtést. A 

mintavételi keretben szereplő célpopuláció tagjai által ritkán látogatott helyszínek pénzügyi megfontolásokból 

kikerülhetnek a mintavételi keretből, ugyanis ezek vizsgálata a ritka látogatottság (és ezáltal az alacsony elérési 

arány) miatt rendkívül költségesnek bizonyulhat. 

3.4.2. A mintavételi keret meghatározása 

Az idő-helyszín-nap egységek alkották a mintavételi keretet, s havonta véletlenszerűen választottak az egységek 

közül, megalkotva ezzel a havi mintavételi- esemény naptárat. Az idő-helyszín-nap egységeket azonos 

szegmensekre, 4 órás időintervallumokra osztották fel. Összesen megközelítőleg 300 idő-helyszín-nap egység 

szerepelt a mintavételi keretben, mely havonta módosult, attól függően, hogy milyen új információra tettek szert 

a kutatók a célpopuláció tagjairól. 

3.4.3. A kutatás időbeli lefutása 
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A kiinduló mintavételi keret megalkotásához rendkívül sok idő szükséges, akár két vagy három hónap is. A 

mintavételi keretek megbízhatósága pedig az idő múlásával változhat. Végül, a módszer azon jellegzetessége, 

hogy a mintavételi keret módosítható (hozzáadhatók és törölhetők helyszínek), a kérdezőbiztosok utolsó 

pillanatban történő értesítéséhez is vezethet. 

Az adatgyűjtés időben elhúzódó folyamat, valamint a ritka és rejtett populációkra jellemző a magas 

válaszmegtagadási arány. A fent taglalt kutatásban 62,5 százalék volt a nemválaszolási arány. Összesen 17 024 

egyént szólítottak meg a kérdezőbiztosok, melyből 10 653 egyén vett részt a szűrőkérdőív kitöltésében. Végül 

7535 egyénnel töltötték ki a surveyt, ebből pedig 2987 felelt meg a survey kritériumainak. A végleges minta 911 

főből állt. 

3.5. Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 
 

Feltételek Előnyök Hátrányok 

Legyenek olyan helyek és 

időszakok, ahol a célcsoport 

minden tagja bizonyos 

valószínűséggel megjelenik. 

A mintavételi keret a kutatás 

bármely szakaszában módosítható, 

törölhetők illetve hozzáadhatók új 

idő-helyszín-nap egységek 

(azonban ez a megbízhatóságot 

csökkenti). 

Az egyes célcsoporttagok bekerülési 

valószínűsége eltérő és bár ez 

súlyozással kezelhető, a becslések 

pontatlanságát növeli. 

 
Azon egyéneknek közel nulla a 

bekerülési valószínűségük, akik 

egyáltalán nem látogatják a 

kiválasztott helyszíneket. 

A módszer egyszerűen 

reprodukálható. 
Rendkívül időigényes. 

Egyes fázisok nehezen 

ellenőrizhetőek és költségesek. 

3.6. Feladat 

Keressen egy olyan példát, amelyikre alkalmazható a tér-idő mintavétel! Dolgozza ki a mintavételi tervet! Mire 

kell vigyázni a lebonyolításánál? Milyen adatforrásokat használna a helyek és időpontok kiválasztásához? 

Melyek lehetnek a tipikus hibák? Milyen adatfelvételi módszert választana? 

Dolgozzon ki mintavételi tervet egy bevásárlóközpont vásárlóinak tér-idő mintavételére! Hogyan definiálja a 

célcsoportot? Milyen ciklusokkal számolna? 

3.6.1. További példa a tér-idő mintavétellel végzett kutatásra 

Ann Stueve, Lydia N. O’Donnell, Richard Duran, Alexi San Doval, Juliana Blome: Time–Space Sampling in 

Minority Communities: Results With Young Latino Men Who Have Sex With Men . American Journal of 

Public Health June 2001, Vol. 91, No. 6 pp 922-926 

4. 4. Lecke: Több keret módszer és fogás-visszafogás 
módszer 

A lecke célja: a több keret mintavételi módszer bemutatása és a fogás-visszafogás, mint  a mintavételt 

kiegészítő módszer leírása. 

4.1. Tartalom 

Célcsoport méretének becslése: fogás-visszafogás módszer 

A több-keret mintavétel általános leírása 
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Statisztikai megfontolások a többszörösség kezeléséhez 

Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

Feladat 

4.2. Célcsoport méretének becslése: fogás-visszafogás módszer 

A nehezen körülhatárolható populációk kutatása esetén gyakran az egyik legfontosabb kutatási kérdés a 

populáció méretének meghatározása (lásd fentebb). Ez a kérdés sokféle problémát vet fel, amelyekkel már 

korábban foglalkoztunk, a most következőkben viszont elsősorban a statisztikai kérdésekre térünk ki. Ebben a 

fejezetben a fogás-visszafogás módszert ismertetjük, de javasoljuk Dávid Bea és Tom Snijders (2000) cikkének 

áttekintését is, ahol e módszert a hólabda mintavételen alapuló becslési eljárással vetik össze a budapesti 

hajléktalanok számának becslése kapcsán. 

A fogás-visszafogás (capture-recapture, contact-recontact, CR) eljárást eredetileg a biológusok fejlesztették ki 

különböző madár, hal és rovar populációk egyedszámának a becslésére. A módszert először C. G. J. Petersen 

dán halbiológus használta halpopulációk nagyságának becslésére 1889-ben. A módszer lényege az eredeti 

koncepció szerint, hogy a populációból véletlenszerűen kiválasztunk tagokat, majd ezt követően további 

véletlen mintákat veszünk a populációból és a már korábban vett mintákban is kiválasztott, újra mintába került 

tagok arányából becsüljük a populáció méretét. A társadalomtudományi kutatásokban a többszöri véletlen 

mintavétel helyett különböző rendelkezésre álló listákat használnak (amelyek a célcsoport egyfajta mintájának 

tekinthetők – ennek részleteiről később írunk). 

4.2.1. Két-minta modell 

A legegyszerűbb fogás-visszafogás modell az úgynevezett két-minta modell. A két minta-modell esetében két 

időpontban veszünk mintát a vizsgálni kívánt populációból. A t1 időpontban vett minta n1 elemű, a t2 

időpontban ismételt minta n2 elemű, amelyek közül m2 szerepelt az első mintában is. Azt tételezzük fel, hogy a 

két mintavétel egymástól független, véletlen mintavétel (illetve legalább a második mintában az első mintába 

bekerültek aránya a populációs aránnyal egyezik meg – tehát a második minta mindenképpen torzítatlan 

becslésre alkalmas kell, hogy legyen). Ekkor a populáció méretére (N) a következő becslés adható (amely a 

függetlenségből következik): 

 

A becslés feltételei: a két mintavétel függetlensége, a populáció zártsága a két mintavétel között, a második 

mintavétel olyan legyen, hogy abból torzítatlan becslés legyen adható az első mintába is bekerültek arányára a 

populációban. 

A társadalomtudományi gyakorlatban – különösen a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok esetén – a 

két véletlen mintavételen alapuló eljárás gyakorlatilag kivitelezhetetlen, azonban az itt leírt módszer módosított 

változata alkalmazható, amennyiben a célcsoportról több – hiányos – lista áll rendelkezésre. 

4.2.2. Fogás-visszafogás módszer alkalmazási lehetőségei a nehezen 
körülhatárolható társadalmi csoportok esetén 

A fogás- visszafogás módszer alkalmazási lehetősége a társadalomtudományban akkor is felmerülhet, amikor 

egy vizsgálandó társadalmi csoportról több, hiányos lista áll rendelkezésre és ezek alapján kívánunk becslést 

tenni a célcsoport nagyságára. Ezekben az esetekben tehát a listákat feleltetjük meg az előző példa mintáinak. 

Két lista esetén a két lista függetlenségét kell feltételezzük a célcsoport nagyságának becsléséhez – vagyis azt, 

hogy az egyik listán szereplők másik listára kerülési valószínűsége megegyezik célcsoportbeli arányukkal. Ez a 

feltétel azonban ritkán teljesül. Ezért a módszer tehát akkor igazán használható, ha több lista is rendelkezésre áll 

a célcsoportról. Ilyen esetekben különféle hipotézisek állíthatók fel a listák közötti feltételes, illetve kölcsönös 

függetlenségekre, amivel jobban megközelíthető tényleges célcsoport mérete. 

Mintavételi szempontból a fogás-visszafogás módszer alkalmazásának jelentősége abban áll, hogy egyrészt 

segítségével a rendelkezésre álló listák együttes teljessége (coverage) felmérhető, másrészt az egyes 

becslésekhez szükséges teljes mintavételi keret nagyság megbecsülhető. 



 III. Fejezet: Mintavételi technikák  

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.3. A több-keret mintavétel általános leírása 

A több keret módszer abban az esetben használható mintavételre, – hasonlóan a fogás-visszafogás módszerhez a 

populációbecslés esetén – ha a célcsoportra vonatkozóan több, egyenként nem teljes lista áll rendelkezésre. A 

mintavétel lényege, hogy a rendelkezésre álló listák összességét mintavételi keretként használva véletlen mintát 

veszünk. A listák teljességét fogás-visszafogás módszerrel vizsgálhatjuk, így képet kaphatunk arról, hogy a 

létrehozott minta milyen mértékben reprezentálja a teljes célcsoportot. 

A több-keret módszer esetén a legfontosabb problémát a többszörösség (multiplicity) jelenti. Ez akkor lép fel, ha 

a célcsoport egy tagja több listán is szerepel. Amennyiben a listák alapján a többszörösség kiszűrhető, olyan 

egyesített mintát alakíthatunk ki, amelyből rétegzett mintát vehetünk (a rétegzési szempont a listatagság: pl: 

csak A-lista taga, csak B-lista tagja, A- és B-lista tagja ). Amennyiben azonban a listatagságok átfedése nem 

állapítható meg (például egy listáról mintát vehetünk, de nem kaphatjuk meg a teljes listát), a bekerülési 

valószínűségek különbségét valamilyen módon kezelnünk kell (például rékérdezni az alanyoknál a kérdőívben, 

hogy tudomásuk szerint mely listákon szerepelnek). 

4.4. Statisztikai megfontolások a többszörösség kezeléséhez 

A többszörösség kezelése akkor valósítható meg, ha a mintába került személyek esetén meg tudjuk állapítani, 

hogy hány listán szerepelnek. Fontos, hogy nem csak azt kell kezelnünk, hogy valaki ne kerüljön be kétszer a 

mintába (két különböző listáról), hanem a bekerülés eltérő valószínűségét is. A súly a bekerülési valósínűségek 

alapján a következő képlettel adható meg: 
 

 

 
Az i-ik mintatag súlya 

 
Az i-ik mintatag bekerülési 

valószínűsége 

 
Az i-ik minta elemszáma, teljes 

minta nagysága 

 
Azon listák amelyeken az i-ik 

mintatag szerepel 

 
A listák száma 

 
l-ik lista elemszáma 

4.5. Összefoglalás: feltételek, előnyök, hátrányok 

4.5.1. Fogás-visszafogás populációbecslés 
 

Feltételek Előnyök Hátrányok 

Álljon rendelkezésre több lista a 

célcsoportról. 
Becslés tehető a populáció méretére 

A listák gyakran nem függetlenek, 

illetve nehéz a feltételes és 

többszörös függetlenség 

megállapítása. 

A listák legyenek függetlenek (két 

lista esetén), legyen előzetes 

feltételezésünk a feltételes és 

kölcsönös függetlenségekre (több 

minta esetén). 

Kombinálható a több-keret 

mintavétellel, a több keret 

mintavétel hatékonysága 

kontrollálható a segítségével. 

4.5.2. Több-keret mintavétel 
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Feltételek Előnyök Hátrányok 

Minél több lista álljon 

rendelkezésre. 
Torzítatlan becslés adható a 

listákon szereplőkre, mint 

alapsokaságra (megfelelő 

súlyozással). 

Azokra, akik egyik listán sem 

szerepelnek semmilyen becslés nem 

tehető. 

A többszörös listatagság legyen 

kiszűrhető vagy minden mintatag 

minden listatagsága legyen ismert 

(melyet a kérdőívből származó 

információkból tudhatunk meg). 

A fogás-visszafog becsléssel 

kombinálva megítélhető a listák 

teljessége. 

A bekerülési valószínűségre (lista-

tagságra) vonatkozó 

válaszmegtagadás, választorzítás 

hibát okozhat a súlyozásnál. 

4.6. Feladat 

Keressen egy olyan példát, amelyikre alkalmazható a fogás-visszafogás becslés és a több keret módszer! 

Dolgozza ki a becslés menetét és a mintavételi tervet! 

        Mire kell vigyázni a lebonyolításánál? 

        Melyek lehetnek a hibák? 

        Milyen adatfelvételi módszert választana? 

5. 5. Lecke: Mintavételi technikák kombinációja, 
célzott mintavétel 

A lecke célja: a célzott mintavétel bemutatása. 

5.1. Tartalom 

Mintavételi technikák kombinációja 

Célzott mintavétel (targeted sampling) 

Összefoglalás: mintavételi technikák kombinációja, célzott mintavétel 

Feladat 

5.2. Mintavételi technikák kombinációja 

Az ismertetett mintavételek jól mutatják, hogy a nehezen körülhatárolható célcsoportok kutatásának nincs 

egyetlen, jól alkalmazható módszere. Ami az egyik célcsoport esetén működőképes, az a másik célcsoport 

esetén kivitelezhetetlen lehet. A kutató gyakran olyan helyzetbe kerül, hogy egyetlen ismert mintavételi módszer 

sem alkalmas arra, hogy az adott célcsoport esetén, adott költség- és időkeret figyelembevételével elemzésre 

alkalmas mintát eredményezzen. Az ilyen esetekben a kutatók a különféle mintavételi módszerek 

kombinációjával próbálkozhatnak. Néhány szempont e kombinációk megalkotásához: 

• lehetőség szerint a mintába kerülés valószínűsége a kombinált mintavétel esetén is kiszámítható legyen – ez 

garantálja ugyanis a torzítatlan becslés lehetőségét 

• figyelembe kell venni az egyes mintavételi módszerek korlátait és gyengeségeit annak érdekében, hogy el 

lehessen dönteni, a létrejövő minta vajon alkalmas e elemzésre 

• érdemes (esetleg nagyobb elemszámú) próbakérdezést végezni, hogy a módszerek kombinálásából adódó, 

előre nem látható technikai nehézségek időben kiderüljenek 
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5.3. Célzott mintavétel (targeted sampling) 

A különböző mintavételi módszerek kombinációjára jó példa az úgynevezett célzott mintavétel módszere. A 

módszert Watters és Biernacki dolgozta ki (Watters-Biernacki, 1989), és a kidolgozása óta eltelt több, mint 20 

év alatt nagy népszerűségre tett szert. 

A módszer kialakítása során a szerzők az utcai etnográfia, az elméleti mintavétel, a rétegzett mintavétel és a 

hálózati mintavétel módszereit ötvözték. Módszerüket a városi rejtőzködő célcsoportok eléréséhez hatékony és 

felexibilis megközelítésének tartják. 

A mintavétel lényege, hogy a kutatók földrajzi terülteket jelölnek ki, az egyes földrajzi területeken pedig 

kontrollált (több forrásból összeállított) listákat állítanak fel a célcsoport tagjaira. Ezután a listából kiindulva 

hálózati mintát vesznek minden területen a kívánt mintanagyság eléréséig. 

A mintavételt a kutatók nem tartják véletlen mintavételnek, ugyanakkor kényelmi mintavételnek sem 

(convinience sample – csak a célcsoport elérhető tagjainak megkérdezése). Az alábbiakban bemutatjuk a 

mintavételt és az annak során felmerülő problémákat. 

5.3.1. A célzott mintavétel lépései és szempontjai 

A célzott mintavétel ajánlott lépései a következők: 

• kezdeti feltérképezés 

• etnográfia feltérképezés 

• kezdeti célterv kialakítása az egyes területekre és mintavétel 

• céltervek és a mintavétel felülvizsgálata 

• a kutatási kérdés felülvizsgálata a kezdeti eredmények függvényében 

5.3.2. Feltérképezés 

A kezdeti feltérképezés a célzott mintavétel első lépése. A kezdeti feltérképezés célja a célcsoport területi 

elhelyezkedésének meghatározása a korábbi adatok és megfigyelések segítségével. Az adatforrások lehetnek 

hivatalos statisztikák, korábbi kutatások, a média, részvételi adatok (például civilszervezetekben), stb. Ezeket az 

adatokat egészítik ki a helyben végzett megfigyelések (amelyek tervezéséhez szintén érdemes a már 

rendelkezésre álló adatokat felhasználni). A kezdeti feltérképezés eredményeként kialakítható a vizsgált terület 

célcsoport- sűrűségét bemutató térképe (adott esetben több szempontot is bemutatva: például a célcsoport egyes 

alcsoportjait is jelölve). E térkép alapján alakítják ki az egyes földrajzi területeket. 

Az etnográfiai feltérképezés során az egyes kialakított földrajzi területeken élő célcsoporttagok kvalitatív 

leírására kerül sor. Az etnográfiai feltérképezés minimális szintje a célcsoport adott helyen élő tagjai és 

csoportjai közötti interakciók leírására, a kutatási kérdések kialakításához szükséges információk 

összegyűjtésére terjed ki. Fontos eleme e fázisnak a célcsoport adott területen élő tagjai által képzett alcsoportok 

felderítése. 

5.3.3. Célterv és mintavétel 

A kezdeti célterv kialakítására az előző fázisokban kijelölt földrajzi területek és az egyes területeken leírt 

alcsoportok jellemzői alapján kerül sor. A konkrét célterv kialakítása területről területre és területeken belül 

alcsoportról alcsoportra változhat az etnográfiai feltérképezés eredményei függvényében. A célterv kialakítását 

követően elkezdődik a mintavétel, amely a hólabda mintavétel körülményekhez illesztett változatának 

tekinthető. 

A kezdeti céltervet a mintavétel és az interjúk elkészítésének függvényében folyamatosan illeszteni kell a 

körülményekhez. Ez a folyamat a célterv felülvizsgálata. 

5.3.4. Kutatási kérdés felülvizsgálata 
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A beérkező adatok elemzése folyamatos, az eredmények alapján a kutatási kérdések a folyamat közben is 

módosíthatók, egészen a kutatás lezárultáig. Összegezve, a célzott mintavétel egész folyamata a kutatók és az 

eredmények folyamatos interakciójának tekinthető. 

5.3.5. A lehetséges hibák és okaik 

Mivel az adatgyűjtés és a mintavétel nem előre rögzített módszer szerint zajlik, a kutatóknak folyamatosan 

figyelembe kell venniük a lehetséges torzító tényezőket. Ezek Watters és Biernacki nyomán a következők 

lehetnek: 

• Idő: a célcsoport tagjainak megtalálásában, az egyes alcsoportok reprezentáltságában nagy szerepe lehet az 

időnek (különböző ciklusok képzelhetők el: napi, heti, éves, stb.). 

• Helyszín: a célcsoport tagjainak előfordulása az adott földrajzi terülteken belül eltérő, ezen túl egyes épületek 

vagy helyek az adott csoport számára visszatetszőek lehetnek. Ezek a hibák a célcsoport szokásainak 

területenkénti vizsgálataival csökkenthetők (etnográfiai feltérképezés). 

• Rekrutációs stratégia: a célcsoport tagjainak bevonása a kutatásba központi kérdés. Az autoszelekció valamint 

az elérés elvi lehetetlenségének kiküszöbölése érdekében területenként és alcsoportonként az etnográfiai 

feltérképezésen alapuló egyéni stratégiát kell kialakítani. 

5.4. Összefoglalás: mintavételi technikák kombinációja, célzott 
mintavétel 

5.4.1. Mintavételi technikák néhány lehetséges kombinációja 

Alábbiakban felsorolunk néhány további lehetséges kombinációs lehetőséget, azok mélyebb részletezése nélkül: 

• Válaszadó vezérelt mintavétel és több lépcsős mintavétel kombinációja: az elsődleges mintavételi egységek 

(települések, kistérségek) véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra, a másodlagos mintavétel válaszadó 

vezérelt módszerrel történik 

• Tér-idő mintavétel és klaszter mintavétel kombinációja: véletlen mintavétel helyett a célcsoport tagjait tér-idő 

mintavétellel találjuk meg, majd az ő előre definiált környezetüket kérdezzük le 

5.4.2. Célzott mintavétel 
 

Feltételek Előnyök Hátrányok 

Egy kisebb, kvalitatív módon is 

felmérhető területen végezhető 

(praktikusan egy városban). 

A módszer rugalmasan illeszkedik 

a mintavétel közben tapasztalt 

körülményekhez. 

Nem garantál torzítatlan becslésere 

alkalmas mintát. 

Az irodalom, az adatok előzetes 

összegyűjtése szükséges. 
Rugalmassága miatt gyakorlatilag 

bármilyen célcsoport esetén 

alkalmazható. 

Csak korlátozott területen 

működőképes. 

Kiterjedt kvalitatív kutatás 

szükséges a lebonyolításához. 
Hosszadalmas és költséges. 

5.5. Feladat 

Keressen egy olyan példát, amelyikre alkalmazható a célzott mintavétel! 

Dolgozza ki a mintavételi tervet! 

        Hogyan szervezné meg az egyes fázisokat? 

        Mire kell vigyázni a lebonyolításánál? 
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        Milyen hibák merülhetnek fel a konkrét célcsoport esetén? 

Keressen olyan célcsoportot és kutatási kérdést, amelyre a fent leírt egyik mintavételi módszer sem lenne 

alkalmas önmagában! Dolgozzon ki egy kombinált mintavételi tervet a korábban ismertetett mintavételi 

módszerek felhasználásával! 

6. 6. Lecke: Mintavételi technikák összefoglalása – 
hogyan válasszunk? 

A lecke célja: a bemutatott mintavételi módszerek összefoglaló bemutatása, azok feltételeinek, előnyeinek és 

hátrányainak összevetése. Ebben a fejezetben érintjük a költséghatékonyság kérdését (a költségek részletes 

bemutatására később kerül sor). A fejezet végén foglalkozunk a mintavételi módszerek és a fent már ismertetett 

adatfelvételi módszerek kapcsolatával. A fejezet célja, hogy segítséget adjunk a megfelelő mintavétel 

kiválasztásához. 

6.1. Tartalom 

A bemutatott mintavételi módszerek feltételei és korlátai 

A bemutatott módszerek előnyei és hátrányai 

Mintavételi módszer és adatfelvételi módszer 

Feladat 

6.2. A bemutatott mintavételi módszerek feltételei és korlátai 

A bemutatott mintavételi módszerek mindegyikénél felsoroltuk azok legfontosabb feltételeit. Ebben a részben a 

feltételek közös jellemzőit írjuk le és e feltételek teljesülésének esélyeivel foglalkozunk. 

A fent leírt feltételek három csoportba sorolhatók: 

• a célcsoport tulajdonságaira vonatkozó feltételek 

• a célcsoporttal kapcsolatban rendelkezésre álló előzetes információra vonatkozó feltételek 

• a mintavétel tervezéséhez szükséges előzetes kvalitatív kutatásra vonatkozó feltételek 

A fenti feltételek összegzése és vizsgálata fontos szempont a megfelelő mintavételi módszer kiválasztásához. 

6.2.1. A célcsoport tulajdonságaira vonatkozó feltételek 

A célcsoport tulajdonságaira vonatkozó feltételek és mintavételi módszerek kapcsolatát az alábbi táblázat 

foglalja össze (+ szükséges feltétel; - nem szükséges feltétel) 
 

 
Mintavétel 

Módosított 

hagyományos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Célcsoport 
 

Megfelelő aránya a 

populáción belül 
+ (-) - - - 

Összekapcsoltság (egy 

komponensű hálózat) 
- + - - + 

Térbeli és/vagy időbeli 

körülhatárolhatóság 
(-) - + - + 
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6.2.2. A célcsoport tulajdonságaira vonatkozó feltételek 

• Megfelelő aránya a populáción belül: a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok aránya a populáción 

belül definíció szerint alacsony. Azonban a hagyományos technikák módosított változatai, valamint kisebb 

mértékben a hálózati mintavételek közül az adaptív klaszter módszer költségei függnek ettől a szemponttól. 

• Összekapcsoltság (egy komponensű hálózat): a módszerek közül a hálózati és a célzott mintavételi módszer 

érzékeny erre a kérdésre. Általában feltételezhető, hogy ha az általunk vizsgált célcsoport egy olyan csoport, 

amely cselekvését valamilyen mértékben összehangolja, akkor lényegében teljesül az összekapcsoltság 

feltétele (lásd korábban). 

• Térbeli és/vagy időbeli körülhatárolhatóság: a tér-idő és a célzott mintavétel evidens módon függ e 

szemponttól, míg a módosított hagyományos mintavételek közül a rétegzés aránytalan kiválasztással 

módszere függhet e szemponttól, mivel ez a rétegzés leggyakoribb szempontja. A térbeli és időbeli 

körülhatárolhatóság célcsoportról célcsoportra változik. 

6.2.3. Az előzetes információkra vonatkozó feltételek 

Az előzetes információkra vonatkozó feltételek és a mintavételi módszerek összefüggését az alábbi táblázat 

foglalja össze (+ szükséges feltétel; - nem szükséges feltétel): 
 

 
Mintavétel 

Módosított 

hagyományos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Előzetes 

ismeret 

 

Listák a célcsoportról - - - (+) (+) 

Célcsoport aránya a 

populáción belül 
+ (-) - - - 

Célcsoport térbeli és/vagy 

időbeli elhelyezkedése 
(-) - + - + 

6.2.4. Az előzetes információkra vonatkozó feltételek 

A térbeli/időbeli elhelyezkedésre valamint a populáción belüli arányra vonatkozó ismeret szükségessége az 

előbbiekben ismertetettek alapján evidens, azért került a fenti táblázatba mégis, mivel a hálózati 

összekapcsoltsággal szemben ezekről a szempontokról gyakran elérhető előzetes ismeret (korábbi kutatásokból, 

hivatalos statisztikákból a célcsoportról vagy annak egy részéről). 

A listák elérhetősége a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatásának kulcskérdése. Ha 

rendelkezünk egy vagy több listával, amelyekből összeállítható egy a célcsoportot teljes mértékben lefeledő, 

ismétléseket nem tartalmazó mintavételi keret, akkor a célcsoport többé nem nevezhető nehezen 

körülhatárolhatónak. Nagyon sok a tudományos- vagy piackutatás szempontjából fontos csoport esetén azonban 

nincs ilyen lista, vagy azok együttesen sem teljesek. Ahogy a fenti táblázatból is látható, az itt ismertetett 

módszerek közös tulajdonsága, hogy egyik sem igényel a teljes célcsoportot felsoroló, ismétlések nélküli listát 

(ezt jelzik a zárójelek). 

6.2.5. Az előzetes kutatásra vonatkozó feltételek 

Ahogy azt a fentiekben láthattuk, a mintavételek többsége igényel valamilyen előzetes információt. Azonban 

van néhány mintavétel, amelynek lényegéből adódik, hogy az előzetes információk korábbi adatokból való 

összegyűjtése nem elégséges, mivel a célcsoportról olyan aktuális információkat igényelnek, amelyek korábbi 

eredményekből nem állhatnak rendelkezésre. Az áttekinthetőség értekében az alábbi rövid táblázat jelzi, hogy 

melyek tehát azok a módszerek, melyekhez aktuális, előzetes kutatás szükséges (+ szükséges feltétel; -nem 

szükséges feltétel). 
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Mintavétel Módosított 

hagyo-

mányos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Feltétel 
 

Előzetes kutatás (-) - + - + 

Megjegyzést egyedül a módosított hagyományos mintavételek közül a többlépcsős mintavétel az utolsó 

lépcsőben teljes összeírással igényel: a teljes összeírás ha nem is előzetes, de az adatfelvétel közben végzendő 

kutatást jelent annak minden következményével (például, hogy idő- és költségigényes). 

6.3. A bemutatott módszerek előnyei és hátrányai 

A korábbi fejezetekben ismertettük az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. Itt az előnyök és hátrányok 

mérlegeléséhez adunk segítséget táblázatos formában, megjegyzésekkel (+ előnye; – nem előnye). 
 

 
Mintavétel Módosított 

hagyo-

mányos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Előnyök 
 

Egyszerű lebonyolítás + - - + - 

Alacsony szórás - ? - (+) - 

Kis válaszmegtagadás - + - - (+) 

Rugalmasság - (-) + - + 

6.3.1. Megjegyzések a mintavételi módszerek előnyeinek összehasonlításához 

• Egyszerű lebonyolítás: azokat a módszereket tekintettük itt egyszerűen lebonyolíthatónak, amelyeknél az 

adatfelvétel a hagyományos survey-khez hasonlóan történik. 

• Alacsony szórás: a hagyományos survey-kel összevetve azonos mintanagyság esetén alacsonyabb mintavételi 

hibával járó módszereket soroltuk ide. A hálózati mintavételek közül a válaszadó vezérelt mintavétel esetén 

ez a szempont nem eldönthető, mivel nem áll rendelkezésre a mintanagyság és a mintavételi hiba 

összehasonlítására elegendő adat. 

• Alacsonyabb válaszmegtagadás: az olyan módszereket soroltuk ide, ahol a válaszmegtagadás (elsősorban a 

célcsoporttag ajánlása miatt) alacsonyabb lehet, mint más módszereknél. 

• Rugalmasság: az olyan módszereket soroltuk ide, amelyek esetén lehetőség van az adatfelvétel során a 

korrekcióra (az ilyen korrekció azonban a statisztikai megbízhatóságot csökkentheti is). 

6.3.2. Hátrányok 

(+ hátránya; – nem hátránya) 
 

 
Mintavétel Módosított 

hagyo-

mányos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Hátrányok 
 

Speciális elemzés - (+) - - - 

Költséges (-) (-) + - + 
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Időigényes (-) + + - + 

Nem reprezentatív - - - - + 

Lokálisan használható - (+) (-) - + 

6.3.3. Megjegyzések a mintavételi módszerek hátrányainak 
összehasonlításához 

• Speciális elemzés: általában jellemző, hogy az összetett mintavételi módszerek speciális súlyozást, esetenként 

speciális becslést igényelnek,a válaszadó vezérelt mintavétel alapján létrehozott adatbázis hagyományos 

statisztikai elemzőszoftverekkel nem, vagy torzítás mellett elemezhető. 

• Költséges: az előzetes kutatást igénylő módszerek evidens módon költségesek, emellett a célcsoport 

populációs arányára érzékeny módszerek alacsony arány esetén kerülnek sokba. 

• Időigényesség: jellegükből adódóan a hálózati mintavétel (lépcsőnként végezhető), a tér-idő mintavétel 

(ciklusos megjelenés), a célzott mintavétel (jelentős előzetes kutatás) mind időigényes mintavételi módszerek. 

A szűrőkérdőíven alapuló kutatás pedig akkor költséghatékony, ha a szűrés más kutatásokhoz kapcsolódik, 

ami viszont szintén időigényes lehet. 

• Reprezentativitás hiánya: a célzott mintavétel a kidolgozók szerint ilyen. 

• Lokális alkalmazhatóság: a célzott mintavétel egyáltalán nem, a hólabda és a válaszadó vezérelt mintavétel 

csak más módszerekkel kombinálva alkalmas nagyobb területi mintavételre. A tér-idő mintavétel költségei (a 

többszöri utazás) miatt csak korlátozottan alkalmas nagyobb területek felmérésére. 

6.3.4. Mintavételi módszer és adatfelvételi módszer 

A korábbi fejezetekben ismertettük röviden az adatfelvételi módszereket, majd részletesen leírtuk az egyes 

mintavételi módszereket. Az alábbi táblázat e két szempont összefüggését mutatja (+ alkalmazható módszer; -

nem alkalmazható módszer): 
 

 
Mintavétel Módosított 

hagyo-

mányos 
Hálózati Tér-idő Több-keret Célzott 

Előnyök 
 

Személyes interjú + + + + + 

Telefonos interjú (+) + - (+) (-) 

Online survey (+) + -/+ + (-) 

6.3.5. Mintavételi módszer és adatfelvételi módszer 

• Személyes interjú: a mintavételi módszerek ismertetésénél említettek alapvetően a személyes interjúval 

készült kutatásokra vonatkoznak, így az ismertetett módszerek mindegyikénél használható ez az adatfelvételi 

mód. (Más adatfelvételi módszerek módosíthatják az egyes mintavételi típusoknál leírtakat). 

• Telefonos interjú: a tér-idő mintavétel kivételével elvileg a kutatás végezhető telefonos adatfelvétellel, a 

telefonszámok elérhetősége azonban kulcskérdés (pl.: több-keret módszer listái esetén), akárcsak a 

célcsoporton belüli telefon, mobiltelefon penetráció. 

• Online survey: az online survey esetén a célcsoporton belüli penetráció és az e-mail címek elérhetősége 

kulcskérdés: magas (ideális esetben teljes) penetráció és az e-mail címek ismerete esetén majd’ minden 

mintavételnél használhatjuk ezt az adatfelvételi technikát. Különösen a hálózati mintavételek esetén 

gyorsítják és egyszerűsítik a lebonyolítást a programozható kérdőívek. A tér-idő mintavétel pedig a virtuális 
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térre értelmezve nyújt új lehetőségeket (a mintavételi keretet hely-idő egységek helyett honlap-idő egységek 

alkothatják). 

6.4. Feladat 

Válasszon egy olyan célcsoportot, amelyre többféle mintavételi technika is alkalmazható! 

Hasonlítsa össze az adott csoport esetén a különböző mintavételi technikák előnyeit és hátrányait! 

Milyen adatfelvételi technikát alkalmazna az egyes mintavételi technikák esetén? 

Milyen összefüggést talál a különböző esetekben a célcsoport definiálása és az egyes lehetséges mintavételi 

technikák között? 

6.5. Javaslat a lecke feldolgozásához 

Ez a lecke elsősorban gyakorlati szempontokat ad a megfelelő mintavétel kiválasztásához. Itt javasoljuk e 

szempontok megvitatását, akár más szempontrendszer szemináriumi kidolgozását is. 
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4. fejezet - IV. fejezet: Jogi, etikai és 
költséghatékonysági kérdések 

A fejezet célja a kutatáshoz, azon belül hangsúlyozottan a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok 

kutatásához kapcsolódó jogi, etikai és költséghatékonysági kérdések tisztázása. Ez a fejezet a bevezető fejezettel 

együtt a tulajdonképpeni módszertani kérdések környezetét képezi. Olyan kérdéseket tárgyalunk itt, amelyeket a 

hagyományos módszertani kézikönyvek esetenként elhanyagolnak, ugyanakkor egy konkrét kutatás tervezésénél 

és lebonyolításánál időnként központi kérdéssé válnak. A fejezet elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a 

nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatásához költséghatékony, jogilag megalapozott és etikus 

kutatási tervet készíteni. 

1. 1. Lecke: Jogi kérdések – adatvédelem, kutatással 
kapcsolatos szabályozások 

A lecke célja: általában a kutatással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok és jogszabályi elvárások áttekintése. 

A fejezet elsajátításával a hallgatók ismerni fogják a jogszabályok által előírt kötelezettségeket, eljárási és 

dokumentációs feltételeket. 

1.1. Tartalom 
 

Törvényi szabályozás 

A statisztikáról szóló törvény 

Az adatvédelmi törvény 

A kutatásról szóló törvény 

Büntető Törvénykönyvi szankciók 

Kutatás jogi feltételeinek összefoglalása 

Feladat 

1.2. Törvényi szabályozás 

A kutatással kapcsolatos törvényi szabályozás, mint minden törvényi szabályozás rendszeresen módosul. Az 

alábbiakban felsorolt törvények a hatályos jogszabályi szövegekre mutatnak. Amennyiben ezek módosulnak, a 

link az éppen hatályos szöveget fogja mutatni, amennyiben a törvények helyett új törvény lesz a hatályos, a link 

által hivatkozott oldalon olvasható lesz a hatályos jogszabály, amely a hivatkozott jogszabályt hatályon kívül 

helyezte. 

• 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 

• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.) 

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről (Aktv.) 

• 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 

1.3. A statisztikáról szóló törvény (1993. évi XLVI. törvény) 

A statisztikáról szóló törvény a következők szerint értelmezi a statisztikát: „A statisztika feladata és célja, hogy 

valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és 

változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára.” 

(1.§) 

A törvény jelentős része az állam statisztikai adatgyűjtési tevékenységét szabályozza, néhány bekezdés, azonban 

számunkra is fontos lehet: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97800004.TV
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„8. § (3) Természetes személytől személyes adatára vonatkozó kötelező adatszolgáltatást csak törvény rendelhet 

el. 

(4) Különleges adat statisztikai célból a következők szerint gyűjthető: 

a) az érintett faji eredetére, nemzeti, nemzetiségi etnikai hovatartozására, politikai véleményére vagy 

pártállására, vallásos vagy más meggyőződésére vonatkozó adat csak személyazonosításra alkalmatlan módon 

és az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján, 

b) az egészségügyi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó adat 

csak személyazonosításra alkalmatlan módon, az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása vagy 

törvény rendelkezése alapján.” 

1.4. Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) 

Az adatvédelmi törvény „a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülését” tűzi ki célul. A személyes adatok védelme témánk szempontjából pedig különlegesen fontos. 

Az alábbiakban röviden a következő részeket idézzük a törvényből (saját megjegyzésekkel): 

• definíciók 

• adatkezelésre vonatkozó rész 

• adatfeldolgozásra vonatkozó rész 

• adatkezelés célhoz kötöttsége 

• adatbiztonság 

• érintettek jogérvényesítési lehetőségei az adatkezelővel szemben 

• személyes adatok feldolgozása és felhasználása kutatóintézetben 

1.4.1. Definíciók 

„1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, 

azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;” (2.§) 

„2. különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat;” 

A kvantitatív adatgyűjtéskor minden esetben személyes adatok birtokába jutuni. Emellett fontos kiemelni, hogy 

a célcsoport- tagság az esetek egy résznél különleges adatnak minősül, amely bizonyos helyzetben különleges 

kezelést igényel, illetve a szabályok megszegése súlyosabb büntetéssel sújtható. 

1.4.2. Definíciók 

„8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
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9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 

vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;” 

1.4.3. Adatkezelés 

„3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat 

rendelete elrendeli. 

(2) Különleges adat akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 

b) a 2. § 2. a) pontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban 

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében 

törvény elrendeli; 

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.” 

A fenti szabályozás azt jelenti, hogy személyes adatokat, vagy különleges adatokat kezelni (nyilvántartani) 

kutatás kapcsán csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett hozzájárult. 

1.4.4. Adatfeldolgozás (személyes és különleges adatok) 

„4/A. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit (...) 

az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő 

felel. 

(2) Az adatfeldolgozó (...) felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, 

továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más 

adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 

továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozásra nem adható 

megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben 

érdekelt.” 

Ha a kutatással kapcsolatban személyes adatok feldolgozását megbízott végzi, az alapvető felelősség az 

utasítások jogszerűségéért az adatkezelőt terheli! 

1.4.5. Adatkezelés célhoz kötöttsége 

„5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 

elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

Az adatvédelmi törvény egyik legfontosabb alapelve a személyes adatok kezelésének célhoz kötöttsége. Fontos 

alapelv, hogy a kutatás tervezése és lebonyolítása során csak addig és csak akkor kezeljünk személyes adatokat, 
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ha arra szükségünk van. Ugyanakkor hiba lehet az is, ha a személyes adatokat túl hamar megsemmisítjük. Ezzel 

például lehetetlenné válhat az adatfelvétel ellenőrzése. 

1.4.6. Adatkezelés célhoz kötöttsége 

6. § (1) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. (...) 

(2) Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak 

ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

(4) A tájékoztatás - különösen statisztikai vagy tudományos (ideértve a történelmi kutatásokat is) célú 

adatkezelés esetén - megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az 

adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon 

történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalan költséggel 

járna.” (kiemelés a szerzőktől) 

Számunkra szintén fontos alapelv a tájékoztatási kötelezettség. E pontban előírt tájékoztatási kötelezettség 

ugyanakkor ronthatja a válaszadási hajlandóságot. Ezért nagyon körültekintően kell eljárni e kérdésben. 

1.4.7. Adatbiztonság 

„10. § (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. 

(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok 

technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az 

adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok 

továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.”(kiemelés a szerzőktől) 

A kutatás során tehát különösen ügyelni kell arra, – és ennek érdekében intézkedéseket is kell tenni – hogy a 

személyes és különleges adatokhoz – azokon kívül, akiknek a munkájához az feltétlenül szükséges – senki ne 

férjen hozzá. 

1.4.8. Jogérvényesítés 

„11. § (1) Az érintett 

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint 

b) kérheti személyes adatainak (…) törlését.” 

E jogok érvényesíthetősége érdekében a kutatásvezető vagy a felelős személy elérhetőségét biztosítani kell! 

„17. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, (...), az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

(...) 

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat (...) törlésére (…) 

kötelezi. 

(5) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra 

hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai 

megkövetelik.”(kiemelés a szerzőktől) 
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Az (5) bekezdés vonatkozhat általában a mintavételes kutatásokra, így a nehezen elérhető csoportok 

mintavételes kutatásaira is! 

1.4.9. Személyes adatok feldolgozása és felhasználása kutatóintézetben 

„32. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás céljára 

használható fel. 

(2) A személyes adatot - mihelyt a kutatási cél megengedi - anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni 

azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására 

alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges. 

(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha 

a) az érintett abba beleegyezett, 

b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

A fentiekből kiemelhető a minél előbb elvégzendő anonimizálás, az adatok összekapcsolásának tilalma, valamit 

a célhoz kötöttség kimondása tudományos kutatás esetén is. 

1.5. A kutatásról szóló törvény (1995. évi CXIX. törvény) 

A törvény kifejezetten a kutatások – elsősorban adatvédelmi szempontú és az Avtv-t kiegészítő – szabályozását 

tűzi ki célul. 

• definíciók 

• név- és lakcímadatok átvétele 

• adatvédelem, adatbiztonság 

• tudományos kutatási célú adatkezelés 

• a közvélemény-kutatási és piackutatási célú adatkezelés 

A törvény meghatározza, hogy milyen forrásokból juthat a kutató név és lakcímadatokhoz. Előírja, hogy 

milyen intézkedéseket kell tegyen a személyes adatok biztonsága érdekében, illetve hogyan biztosítsa a 

megkérdezettek jogát ahhoz, hogy a kutatás során bármikor megtilthassa személyes adatainak kezelését. A 

törvény külön foglalkozik a tudományos, illetve a közvélemény- és piackutatási célú adatkezelés szabályait. 

Az egyes részek végén a szabályozást röviden összefoglaljuk, azonban hangsúlyozzuk, hogy az összefoglalók 

elolvasása nem helyettesíti a törvényszöveg elolvasását és értelmezését, így az itt szereplő összefoglalók 

alkalmazásából származó esetleges jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

1.5.1. Definíciók 

„1. Tudományos kutatás: az a tevékenység, amelynek célja a világról, annak jelentéseiről, a jelenségek 

összefüggéseiről szerzett ismeretek gyarapítása, és amelynél a vizsgált társadalmi, gazdasági és természeti 

jelenségek objektív összefüggéseinek a feltárásához név- és lakcímadat vagy a személyekkel történő közvetlen 

kapcsolatfelvétel szükséges. 

2. Közvélemény-kutatás: egyének és csoportjaik (a továbbiakban: érintett) véleményének és ítéletalkotásuk 

összetevőinek kutatása.” 

„7. Tudományos kutató: az a természetes személy, aki tudományos fokozattal, illetőleg címmel rendelkezik és 

abban a tudományágban vagy tudományterületen, amelyben felkészültségét bizonyította, tudományos 

tevékenységet végez; továbbá, aki kutatási feladatot is ellátó szervtől vagy alapítványi támogatótól kapott 

igazolás szerint tudományos kutatást végez. 
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8. Közvélemény-kutató, piackutató és közvetlen üzletszerző szerv: az a természetes és jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a 2-4. pont alatti tevékenységet jogosult végezni.” 

1.5.2. Név- és lakcímadatok átvétele (kutatás kivitelezéséhez szükséges adatok 
megszerzése) 

„3. § (1) A tudományos kutató, a közvélemény-kutató és a piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

céljából, (...) illetőleg az általuk az adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv név- és lakcímadatot a 

következő forrásból gyűjthet, illetve használhat fel: 

a) annak az érintettnek az adata, akivel korábban az adatkezelő szerv kapcsolatban állt (...); 

b) a jogszerűen nyilvánosságra hozatal céljából készített és nyilvánosságra hozott adatállományban, név- és 

címjegyzékben, valamint kiadványban - így különösen telefonkönyv, szaknévsor, statisztikai névjegyzék - 

szereplő adat (...); 

c) más, ugyanazon tevékenységet végző személytől vagy szervtől adat átvételével, amennyiben az érintett az 

adat átadását az erről szóló előzetes tájékoztatás után nem kifogásolta, vagy tiltotta meg; 

d) adat igénylésével a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott feltételekkel, 

feltéve, hogy a polgár az adatainak kiadását nem tiltotta meg (...). 

(2) A tudományos kutatás, a közvélemény-kutatás, illetőleg a piackutatás megkezdéséhez szükséges minta 

kiválasztásakor, valamint kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista összeállításakor nem lehet kiválasztási 

szempont olyan ismérv, amelyből egyértelműen különleges adatra lehet következtetni.” 

1.5.3. Név- és lakcímadatok átvétele (kutatás kivitelezéséhez szükséges adatok 
megszerzése) 

„4. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából név- és lakcímadatok az alábbiak 

szerint igényelhetők: 

 a) a tudományos kutatás céljára a kapcsolatfelvételhez az Nytv. 11. §-a (1) bekezdésének a)-e), g)-h) pontjában 

meghatározott bármely szempont[állampolgárság, nem, születési hely és idő, anyja neve, elhalálozás helye és 

ideje, lakcím], valamint a családi állapot meghatározott bármely szempont, továbbá 

 b) a közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta kiválasztásához az Nytv. 11. §-a (1) 

bekezdésének c)-d), h) [nem, születési hely és idő, lakcím] pontjában meghatározott bármely szempont, 

valamint a családi állapot meghatározott bármely szempont, valamint 

(…) 

(2) Az (1) bekezdés alapján történő adatigénylés esetén a kérelmezőnek az ott meghatározott tevékenység 

végzésére való jogosultságát is megfelelően igazolnia kell. 

(…) 

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból az (1) bekezdés alapján igényelt adat csak az igényléstől, illetőleg 

a legutóbbi egyeztetésből számított hat hónapon belül használható fel, illetőleg továbbítható.”(kiemelés a 

szerzőtől) 

1.5.4. Kutatás kivitelezéséhez szükséges személyes adatok megszerzésére 
vonatokzó szabályozás összefoglalása 

A kutatáshoz szükséges személyes adatok (pl.: minta) a jogszabály szerint a következő forrásokból szerezhető 

be: 

• nyilvánosságrahozatal céljából készült adatbázisból (pl.: telefonkönyv), amennyiben az adott személy nem 

tiltotta meg a felhasználást 
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• lakcímnyilvántartótól 

• korábbi adatgyűjtésben résztvevő adatai más kutatóintézettől, amennyiben az érintettet az átadásról 

tájékoztatták és azt nem kifogsolta 

• saját kutatóintézet korábbi kutatásából (itt is szükség van a beleegyezésre, mivel a személyes adatokat egyéb 

esetben a lehető leghamarabb, amikor az adatgyűjtéshez nincs szükség rá meg kell semmisíteni) 

Nem lehet kiválasztási szempont olyan ismérv, amelyből egyértelműen különleges adatra lehet következtetni. A 

következő személyes adatok kezelhetők: állampolgárság, nem, születési hely és idő, anyja neve, elhalálozás 

helye és ideje, lakcim (dőlttel írottak csak tudományos célú kutatás esetén) 

1.5.5. Adatvédelem, adatbiztonság 

„5. § (1) A tudományos kutatás, a közvélemény-kutatás és piackutatás (...) céljára történő adatkezelés során (...) 

biztosítani kell az érintett jogát a személyes adatainak védelméhez. Így különösen: 

a) a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg az érintettet írásban tájékoztatni kell arról, hogy a megkereső az adatokat 

milyen forrásból szerezte; az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során 

közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre 

jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában 

áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; 

b) biztosítani kell számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül 

megtagadhatja, és erről írásban tájékoztatni kell; 

c) név- és lakcímadatainak az e törvényben meghatározott tevékenységek céljából történő kezelését meg kell 

szüntetni, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá; 

d) név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani - a 3. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján történő adattovábbítás, a megbízás alapján történő adatfeldolgozás (...) - csak az érintett írásbeli 

hozzájárulásával lehet.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.5.6. Adatvédelem, adatbiztonság 

„(3) A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha 

a) az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok 

további kezeléséhez írásban hozzájárult; 

b) az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni. 

(4) Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, (…) kell érteni. 

(...) 

6. § (1) A tudományos kutatónak, továbbá a közvélemény-kutató, a piackutató (…) szervnek az adatok 

biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kell gondoskodni. Ennek során - a tudományos 

kutató kivételével - belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteni, melyek kialakításához az e 

törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végző szervezetek szakmai képviseleti szervezetei önszabályozó 

tevékenységgel nyújtanak segítséget. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekről és azok kötelező betartásáról az adatkezelőket és az 

adatok kezelésében részt vevő személyeket (alkalmazott, megbízott) tájékoztatni kell. 

(3) Az adatkezelő az e törvény hatálya alá tartozó adatkezeléseket - kivéve, ha az tudományos kutatás célját 

szolgálja, és nem hozzák nyilvánosságra [Avtv. 30.§ h)] - a tevékenység megkezdése előtt az Avtv. 28. §-ának 

(1) bekezdése alapján köteles az adatvédelmi biztosnak bejelenteni.” 

(kiemelés a szerzőktől) 
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1.5.7. Az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályozás 
összefoglalása 

A kutatóknak az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kell gondoskodni. 
A törvény előírja, hogy a tudományos kutatás kivételével belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell 

készíteni (ennek tartalmát jogszabály nem rögzíti a szakmai szervezetek nyújtanak segítséget) és tevékenységet 

be kell jelenteni az adatvételmi biztosnál a tevékenység megkezdése előtt. 

A kutatás alanyait tájékoztatni kell a személyes adatok forrásáról (írásban), a személyes adatok kezelésének 

módjáról, idejéről, céljáról (az esetleges átadási szándékról), az adatkezelő nevéről, címéről, a válaszadás 

önkéntességéről. 

A személyes adatok kezelését meg kell szűntetni (az adatokat anonimizálni kell), amennyiben a kutatás alanya 

ezt bármikor a kutatás folyamán kéri, amikor az adatkezelés célja megvalósult (praktikusan az adatgyűjtés és 

ellenrőzés után) – kivéve, ha más célból is használni kívánják a személyes adatokat, erről a kutatás alanyát 

tájékoztatták és ahhoz az írásban hozzájárult. 

1.5.8. Tudományos kutatási célú adatkezelés speciális szabályai 

„7. § (1) A tudományos kutatónak az e törvény hatálya alá tartozó kutatás megkezdése előtt kutatási 

adatkezelési tervet kell készítenie. A tervet módosítani kell, ha az adatkezelés célja a kutatás folyamata alatt 

megváltozik. A kutatási adatkezelési tervnek tartalmaznia kell: 

a) a kutatási jogosultságot, 

b) a kutatás célját, 

c) a kezelendő személyes adatok körét és azok forrását, 

d) az adatkezelés folyamatát, 

e) az érintett jogai gyakorlati érvényesíthetőségének biztosítékait, valamint 

f) az adatvédelmet biztosító technikai és szervezési intézkedéseket. 

(2) A kutatási adatkezelési tervet az adatkezelés jogszerűségének bizonyíthatósága és az ellenőrzés 

lehetőségének biztosítása céljából az adatok kezelésének megszüntetéséig meg kell őrizni. 

(3) Intézeti tudományos kutatás esetén a tudományos kutató jogait és kötelezettségeit a kutatási tevékenységet 

végző szervet illetik meg, illetőleg terhelik.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.5.9. Tudományos kutatási célú adatkezelés speciális célú szabályai 

„8. § (2) A tudományos kutatásban érintett személlyel történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatok a 3. § (1) 

bekezdése alapján vehetők át. A kapcsolatfelvételt követően az érintett név- és lakcímadata csak a vele való 

folyamatos kapcsolattartáshoz használható fel, és a kutatás befejezésekor az adatok kezelését meg kell 

szüntetni. 

9. § (1) Ha az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése a kutatási cél 

megvalósulását veszélyeztetné, akkor az adatgyűjtés befejezését követően kell az érintett személyt adatainak 

felhasználásáról és jogairól teljes körűen tájékoztatni. 

(...) 

10. § A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy [például 18 éven aluli személy!!!] esetén a 

tájékoztatást a törvényes képviselő részére kell megadni, aki gyakorolja az érintettet megillető nyilatkozattételi 

jogokat is. 
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11. § Külföldi tudományos kutató, illetőleg (...) belföldi tudományos kutató a tevékenységét külföldi megbízás 

alapján végzi, erről a tényről az érintettet köteles írásban tájékoztatni. Külföldre csak anonimizált adat 

továbbítható, kivéve, ha az érintett az adatai átadásához írásban hozzájárult.” 

(kiemelés és []-ben szereplő megjegyzés a szerzőktől) 

1.5.10. A közvélemény-kutatási és piackutatási célú adatkezelés speciális 
szabályai 

„12. § (1) A közvélemény-kutatás, illetőleg a piackutatás (a továbbiakban együtt: közvélemény-kutatás) 

megkezdése előtt a közvélemény-kutató, illetőleg piackutató szervnek (a továbbiakban együtt: közvélemény-

kutató szerv) az adatkezelés folyamatának nyomon követése érdekében kutatási adatkezelési tervet kell 

készítenie (...). 

(...) 

13. § (1) A közvélemény-kutató szerv a 12. § alapján megszerzett vagy rendelkezésre álló név- és lakcímadatokat 

a kapcsolatfelvételen kívül egyéb célra csak az érintett írásbeli hozzájárulásával használhatja fel.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.5.11. A közvélemény-kutatási és piackutatási célú adatkezelés speciális 
szabályai 

„13. § (2) Ha a közvélemény-kutató szerv és az érintett között kapcsolat jön létre, a kapcsolatfelvétel után 

haladéktalanul a név- és lakcímadatokat a közvélemény-kutatás egyéb adataitól le kell választani, azt 

elkülönítetten kell tárolni, és biztosítani kell, hogy a közvélemény-kutatással érintett személye ne legyen 

azonosítható. A név- és lakcímadatok ismételt kapcsolatfelvételre csak akkor használhatók fel, ha az érintett a 

folyamatos kapcsolattartáshoz vagy az ismételt kapcsolatfelvételhez írásban hozzájárul. Az érintett név- és 

lakcímadatait, valamint egyéb személyes adatait és az általa nyújtott információkat csak akkor lehet együttesen 

feldolgozni, illetőleg tárolni, ha az érintett ehhez írásban külön és kifejezetten hozzájárult. 

(3) A (2) bekezdés alapján elkülönítetten tárolt név- és lakcímadatok feldolgozására olyan technikai módszert 

kell kialakítani, amely lehetetlenné teszi a megkérdezett válaszainak a név- és lakcímadataival történő 

összekapcsolását. 

(4) A (2) bekezdés szerinti név- és lakcímadatok kezelését az érintett ilyen irányú kérelme alapján 

haladéktalanul, ennek hiányában a közvélemény-kutatási tevékenység megszüntetésével egyidejűleg, illetőleg a 

folyamatos kapcsolattartás befejezésekor - az 5. § (4) bekezdése szerint eljárva - kell megszüntetni.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.5.12. A közvélemény-kutatási és piackutatási célú adatkezelés speciális 
szabályai 

14. § (1) A közvélemény-kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítani kell a 

megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét. 

(2) A közvélemény-kutatás eredményeként kialakított következtetésben nem szerepelhet az érintett azonosítására 

alkalmas adat. 

(3) A közvélemény-kutatás során az érintett személyes adatai, illetőleg véleménye alapján nem lehet olyan 

intézkedést tenni, döntést hozni, vagy következtetést levonni, amely a személyére vonatkozik vagy azt érinti. 

15. § A közvélemény-kutató szerv az érintettek személyiségi jogairól, a személyes adatok védelméről és az 

adatvédelmi követelmények megszegésének jogkövetkezményeiről köteles a megbízásából eljáró személyeket 

megfelelően kioktatni. A személyes adatok védelméért a közvélemény-kutató szerv a felelős. 

16. § (1) Külföldi közvélemény-kutató szerv (...), illetőleg, ha a belföldi közvélemény-kutató szerv (...) 

tevékenységét külföldi megbízás alapján végzi, erről a tényről az érintettet köteles írásban tájékoztatni. 
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Külföldre csak olyan feldolgozott információ továbbítható, amelyből az érintett személyére nem lehet 

következtetni, kivéve, ha az érintett az adatai átadásához írásban hozzájárult. 

(2) A piackutatás céljára gyűjtött adatok nem adhatók át közvetlen üzletszerzés céljára.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.5.13. A tudományos kutatási valamint a közvélemény- és piackutatási célú 
adatkezelés speciális szabályainak összefoglalása 
 

Piac- és közvéleménykutatás Tudományos kutatás 

Kutatási adatkezelési tervet kell készíteni minden kutatás esetén, melynek részleteit a törvény rögzíti. 

Ismételt kapcsolatfelvételhez a név és cím csak akkor 

használható ha az érintett írásban hozzájárult. 
Az érintett név- és lakcímadata a vele való folyamatos 

kapcsolattartáshoz használható fel (vagyis ismételt 

kapcsolatfelvétel lehetséges engedélykérés nélkül) 

A kutatás egyéb adatait és a személyes adatokat 

elkülöníve kell kezelni, együttes elemzésükre csak 

akkor kerülhet sor, ha ehhez az érintett írásban 

hozzájárult. Az ilyen adatok alapján az adott személyt 

nem érheti hátrány. 

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes 

személy (pl.:18 éven aluli személy) esetén a 

tájékoztatást a törvényes képviselő részére kell 

megadni. 

Az adatok nem adhatók ki közvetlen üzletszerzés 

céljára. 
Ha kutatás célját veszélyeztetné, az előzetes 

tájékoztatástól el lehet tekinteni, de később kötelező a 

tájékoztatás. 

1.6. Büntető Törvénykönyvi szankciók (1978. évi IV. törvény) 

„177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével 

jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva 

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, 

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, 

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi 

rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel 

más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. 

(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a 

személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.” 

(kiemelés a szerzőktől) 

1.6.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok megszegésének 
bűntetőtörvénykönyvi szankcióinak összefoglalása 

Amennyiben a személyes adatok törvényi feltételektől eltérő kezelése (jogosulatlanul vagy céltól eltérően, 

illetve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztása miatt) jogtalan haszonszerzéshez vezet vagy jelentős 

érdeksérelmet okoz, a felelős személy(ek) vétség elkövetése miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, 

közérdekű munkával, illetve pénzbüntetéssel súlytatók. Hasonlóan bűntetendő az érinetettek tájékoztatásának 

elmulasztása, amennyiben ez más vagy mások érdekeit jelentősen sérti. 
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Amennyiben a fentieket különleges személyes adatra vonatkozóan követik el – általában ilyen a nehezen 

körülhatárolható csoportokhoz való tartozás – a büntetés két évig terjedő szabadságesztés, közérdekű munka, 

illetve pénzbüntetés. 

1.7. Kutatás jogi feltételeinek összefoglalása 

A fentiekben idéztük a kutatásokra vonatkozó fontosabb jogszabályok releváns részeit. A jogszabályi 

kötelezettségek röviden összefoglalva: 

• kötelező adatgyűjtést csak törvény rendelhet el, a tudományos és piackutatási célú adatgyűjtés önkéntes, erről 

a válaszadót tájékoztatni kell 

• személyes és különleges adatok csak célhoz kötötten kezelhetők, törekedni kell a mielőbbi 

megsemmisítésükre, valamint adatok mielőbbi anonimizálására 

• a válaszadó bármikor kérheti személyes adatainak törlését, későbbi kutatáshoz: a különleges adatok csak a 

válaszadó írásbeli engedélyével használhatók 

• cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (például 18 év alatti) válaszadók esetén a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos jogok a gyámot illetik meg 

• minden kutatáshoz kutatási adatkezelési tervet kell készíteni 

• a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése szabadságvesztést is maga után vonhat 

1.8. Feladat 

Egy korábban kidolgozott kutatási terv kapcsán készítse el a kutatás adatkezelési tervét a jogszabályban 

rögzítetteknek megfelelően! 

Gondolja végig, milyen módon lehet az adatok anonimizálását biztosítani! 

Írja le egy korábbi kutatási terv kapcsán, hogy hogyan kerülhetnek nyilvánosságra személyes, illetve különleges 

adatok és milyen károkat okozhatnak ezek! 

2. 2. Lecke: Etikai kérdések – rejtőzködő csoportok és 
a kutatás 

A lecke célja: bemutatni a nemzetközi és hazai szervezetek kutatással kapcsolatos etikai ajánlásait, kiemelve a 

nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok esetén különösen releváns etikai kérdéseket. 

2.1. Tartalom 

Szervezetek és dokumentumok 

A kutatói felelősség irányai 

Etikai dilemmák 

2.2. Szervezetek és dokumentumok 

A kutatásokkal kapcsolatos etikai kérdésekkel foglalkozó szervezetek tudományos kutatás esetén tudományos 

szakmai szervezetek, piac- és közvélemény-kutatás esetén pedig szakmai érdekvédelmi szervezetek. A 

legfontosabb ilyen szervezetek (és 2011. június 1-én élő honlapjaik)a következők: 

• Társadalomtudományi kutatás esetén 

• Magyarországon: a Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) 

• Nemzetközi szinten: a Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) 

http://www.szociologia.hu/
http://www.isa-sociology.org/
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• Piac- és közvélemény-kutatás esetén 

• Magyarországon: a Piackutatók Magyarországi Szövetsége (PMSZ) 

• Nemzetközi szinten: ESOMAR 

Az egyes szervezetek rendelkeznek az etikai kérdéseket tárgyaló etikai kódexekkel, amely a szervezetek 

tagságára általában kötelező. Az etikai kérdéseket a szervezetek etikai bizottsága tárgyalja. 

2.3. A kutatói felelősség irányai 

Az alábbiakban röviden ismertetjük a kutatói felelősség legfontosabb területeit, amelyek az egyes társaságok 

etikai kódexeiben megjelennek. Az ismertetésre kerülő területek a következők: 

• tájékoztatási felelősség 

• felelősség a kutatás alanyai felé 

• felelősség a kutatásban résztvevő munkatársak felé 

• felelősség a tudományos közösség felé 

• felelősség a megrendelő felé 

2.3.1. Tájékoztatási felelősség 

Ahogy az előző leckében is olvashattuk, a kutatóknak a tájékoztatás kérdésében jogi felelősségük is van, ezen 

túlmenően azonban – speciális kutatási érdekeket kivéve – etikai kötelezettségeik is vannak. A válaszadók 

tájékoztatására vonatkozóan: a kötelező adatkezelésre vonatkozó tényeken túl a kutatás céljáról és várható 

eredményéről is be kell számolniuk a megkérdezetteknek. Ez a tájékoztatás nehezen körülhatárolható csoportok 

esetén – különösen, ha a kutató, kérdezőbiztos társadalmi státusza jelentősen különbözik a célcsoport tagjainak 

társadalmi státuszától – nehézségbe ütközhet és esetenként a válaszadási hajlandóságot is csökkentheti. Érdemes 

tehát a próbakérdezés részeként a tájékoztatásra is nagy hangsúlyt fektetni és a tapasztalatokat a végleges 

tájékoztatás szövegében érvényesíteni. A jó tájékoztatás akár olyan meggyőző is lehet, hogy jelentősen növeli a 

válaszadási, kooperációs hajlandóságot. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a válaszadási hajlandóság növelése 

érdekében sem adhatunk félrevezető tájékoztatást. 

2.3.2. Felelősség a kutatás alanyai felé 

A kutatás egyúttal beavatkozás a kutatott társadalmi csoport életébe. Ez a beavatkozás megvalósul az előzetes 

kutatás, az adatfelvétel és különösen az adatok publikálása során. Amennyire lehetséges, minimalizálni kell ezen 

beavatkozások mértékét. Az előzetes kutatást és az adatfelvételt úgy kell megtervezni, hogy az minél kevésbé 

vegye igénybe, használja a válaszadók idejét és egyéb erőforrásait. Lehetőség szerint a kutatásnak kell 

alkalmazkodnia a célcsoport életmódjához – ez a sikeres kutatás egyik kulcsa is egyúttal. 

Különösen kényes kérdés a kutatási eredmények publikálása. Főként abban az esetben – ami témánk kapcsán 

gyakran fordul elő –, ha a kutatott csoport a saját érdekeit nem tudja megvédeni, esetleg megjeleníteni sem. 

Ilyenkor a kutatás eredményének publikálása - különösen, ha az nem csak egy szűk tudományos közegben, 

hanem a médiában történik - jelentősen befolyásolhatja a célcsoportról alkotott képet. Éppen ezért a kutatási 

beszámolónak mindig megalapozottnak, lehetőség szerint tárgyilagosnak kell maradnia. Tartózkodnunk kell az 

egyoldalú javaslatok megfogalmazásától, ha feltétlenül szükséges, inkább különféle megoldási javaslatokat és 

azok lehetséges hatásait vázoljuk fel. 

2.3.3. Felelősség a kutatásban résztvevő munkatársak felé 

A kutatás vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége a kutatásban résztvevő munkatársak irányában is érvényesül. 

Mindenképpen tájékoztatni kell a munkatársakat a felmerülő etikai és jogi problémákról. A nehezen 

körülhatárolható társadalmi csoportok egy része esetén a megszokottól eltérő kulturális elvárásokkal 

szembesülhetnek a kutatás munkatársai. Ezek betartása vagy be nem tartása etikai kérdéseket vethet föl. Helyes, 

ha a munkatársaknak rendszeresen lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezeket a problémákat a kutatás vezetőjével 

megbeszélhessék, továbbá ha támogatást adunk a problémák kezeléséhez. 

http://www.pmsz.org/
http://www.esomar.org/
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2.3.4. Felelősség a tudományos közösség felé 

Tudományos kutatás esetén a kutató felelőssége a tudományos közösség irányába is jelentős. A hibásan közölt 

adatok, elégtelen módszertani leírások adott esetben értelmetlen és erőforráspazarló kutatásra ösztönözhetnek 

más kutatókat. A kutató alapvető felelőssége, hogy kutatásához tudása és az elérhető információk alapján a 

legmegfelelőbb módszertant válassza és a kutatás lebonyolítása során a lehetőségekhez mérten ragaszkodjon 

ehhez az előre elhatározott módszertanhoz. Az elemzés során – ahogy a kérdőív összeállításánál is – kritikusan 

viszonyuljon saját hipotéziseihez: csak olyan kutatásoknak van értelme és tekinthetők etikusnak, amelyekből 

nem csak egyféle eredmény születhet. A publikálás során a korábbi hipotéziseknek ellentmondó eredmények 

kifejtése is a kutató kötelessége. Végül a publikációnak tartalmaznia kell a módszertani kérdések olyan szintű 

ismertetését, hogy az biztosítsa a kutatás elvi reprodukálhatóságát, ezzel párhuzamosan pedig fel kell hívni a 

figyelmet a kitűzött módszertan és a megvalósított adatfelvétel különbségeire és ennek okaira. (Jó példa a 

részletes publikálásra, az elmélet és a gyakorlat különbségeinek el nem titkolására a III. fejezet 1. leckéjében 

idézett Kemény István és munkatársai által végzett cigánykutatás dokumentációja.) 

2.3.5. Felelősség a megrendelő felé 

Piac- és közvélemény-kutatás esetén a kutató felelőssége szintén jelentős. Az esetek egy részében a megrendelő 

nem rendelkezik statisztikai tudással, de általánosságban is elmondható, hogy a kutató statisztikai, módszertani 

ismeretei gyakran bővebbek a megrendelőénél. Különösen jelentős etikai problémát jelent emiatt a statisztikai 

megfelelőség és a költségtényezők mérlegelése. Egy statisztikai értelemben torzítatlan becslésere nem alkalmas, 

de olcsó módszer a tájékozatlan megrendelő számára könnyen bemutatható úgy, mint ami alapján kérdéseire 

megbízható választ kaphat (igen elterjedt például különféle kényelmi minták esetén a súlyozás kiemelése, mint 

ha az alkalmas lenne bármilyen adatbázis reprezentativitásának kialakítására). Az ilyen esetekre nem adható 

általános recept, de ha olyan kutatási eredményeket közlünk, amelyeket az élet később nem igazol, az nemcsak 

nekünk, hanem adott esetben az egész kutatói szakmának is árthat. Nem beszélve arról, hogy amennyiben a 

kutatás alapján hozott üzleti döntés kárt okoz és nem tudjuk bizonyítani, hogy a szakma szabályai szerint jártunk 

el, akkor akár a kártérítési felelősség is felmerülhet. 

2.4. Etikai dilemmák 

A rövid felvezetés után leírunk néhány olyan helyzetet, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel. A téma 

áttekintésekor javasoljuk ezek egyéni vagy csoportos feldolgozását, valamint újabb témák, helyzetek felvetését 

is. 

1. Egy célcsoportról készült kutatás során kimutattuk, hogy a célcsoport esetén a bűnözési ráta magasabb, mint 

a teljes populáció esetén, ugyanakkor statisztikai módszerekkel igazoltuk, hogy ez a különbség eltűnik, ha 

szociodemográfiai változókkal kontrolláljuk az összefüggést. 

Hogyan publikáljuk az eredményt? 

Miután publikáltuk az eredményt, a média a sajtóközleményből csak azt idézi, hogy a célcsoportban magasabb a 

bűnözési ráta. 

Mit tegyünk ilyenkor? Kell-e tennünk valamit? Milyen módon avatkoztunk be a célcsoport életébe és milyen 

káros hatásai lehetnek ennek? 

2.4.1. Etikai dilemmák 

2. Egy piaci megrendeléssel kapcsolatban tudjuk, hogy a konkurens cég kvótás mintavételt tervez, mi mintegy 

másfélszeres át mellett  válaszadó vezérelt mintavételt terveznénk, de képesek lennénk kvótás mintavételre is a 

konkurenciánál 10%-kal alacsonyabb áron. 

Hogyan járjunk el ilyen esetben? Milyen etikai dilemmák merülnek fel? 

3. Egy államigazgatási szerv az alacsony iskolai végzettségű (8 általános vagy az alatt), munkaképes korú 

inaktívak csoportjáról rendel meg egy kutatást. A kutatás kérdőívében a munkavégzésre vonatkozóan is 

szerepelnek kérdések, amikből kiderül, hogy a megkérdezettek 33 százaléka végez be nem jelentett munkát. Az 

államigazgatási szerv törvényi jogosítványaira hivatkozva a be nem jelentett munkát végző megkérdezettek 

személyes adatait kéri tőlünk. 
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Hogyan járjunk el ilyen esetben? Milyen dilemmák merülnek fel? 

3. 3. Lecke: Költséghatékonysági kérdések – 
legolcsóbb és legjobb módszer kiválasztása 

A lecke célja: a kutatások költséghatékonysági kérdéseinek bemutatása. Célunk, hogy szempontokat adjunk az 

alternatív mintavételi technikák költséghatékony megvalósításához, felhívva a figyelmet az esetleges 

nehézségekre is. 

3.1. Tartalom 

Felmerülő költségek típusai 

Előkészítés költségeinek speciális kérdései 

Lebonyolítás költségeinek speciális kérdései 

Utómunkálatok költségeinek speciális kérdései 

Eltérő adatfelvételi módszerek költségei 

3.2. Felmerülő költségek típusai 

Az eddigi leckék során több ponton érintettük a kutatással kapcsolatos költségek kérdését. Az alábbiakban 

összegyűjtöttük azokat a jellegzetes költségeket, amelyek egy kutatással kapcsolatban általában felmerülnek, 

illetve kiemeltük azokat, amelyek különösen fontosak a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása 

esetén. Az alábbi táblázat személyes interjúval készült kutatásokra vonatkozik és összefoglalja a lehetséges 

költség- típusokat (félkövérrel kiemelve a téma szempontjából speciális elemeket) 
 

Előkészítés Lebonyolítás Utómunkálatok 

Tervezési költség (előkutatás is) Szállítás (kérdőív) Ellenőrzés 

Adatvásárlás Instruktorok bevonása Adatbevitel 

Kérdőívszerkesztés és nyomtatás Kérdezőbiztosok (kérdezési+ 

útiköltség) 
Adattisztítás 

Kérdezőbiztosok felkészítése Válaszadói ösztönző Adatelemzés 

3.2.1. Előkészítés költségeinek speciális kérdései 

• Tervezési költség (előkutatás is): a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportokra vonatkozó kutatások 

előkészítése mindig idő- és általában költségigényes is, hiszen a legtöbb esetben kihagyhatatlan korábbi 

kutatási eredmények, statisztikák, vagy rendelkezésre álló listák áttekintése, de van, ahol kvalitatív 

terepmunka is szükséges a mintavétel előtt. Egyes mintavételi módszerekre ez különösen jellemző (tér-idő 

mintavétel, célzott mintavétel). Ezek a költségek csak nehezen csökkenthetők. 

• Adatvásárlás: a módosított hagyományos mintavétel esetén (ha nem véletlen sétás módszert vagy teljes 

összeírást alkalmazunk az utolsó előtti lépcsőben), illetve a több keret módszer esetén merül fel elsősorban a 

közvetlen címvásárlás vagy költségmegtérítés. Közvetetten a hálózati mintavételek közül az adaptív klaszter 

mintavétel esetén szükséges véletlen minta a kiindulópontok megtalálásához – ennek költsége szintén 

adatvásárlás jellegű (ajánlott az omnibusz kutatások használata erre a célra). 

• Kérdezőbiztosok felkészítése: korábban már részleteztük, hogy milyen jelentősége van a kérdezőbiztosok 

felkészítésének. Azonban ez is többletköltséggel jár (terembérlet, utazás, esetleg étkezés, esetleg külön képző 

személyzet). 
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3.2.2. Lebonyolítás költségeinek speciális kérdései 

• Instruktorok: az instruktorok irányítják a kérdezőbiztosokat, menedzselik az adatfelvétel, tehát a kutatót 

képviselik a terepen, így nagyon fontos, hogy jól fizetett, megbízható munkatársak legyenek, akik értik a 

kutatás módszertanát. Az instruktorokat általában egy vezető instruktor koordinálja, akire mindez különösen 

érvényes. Az itt ismertetett módszertanok közül a hagyományos survey-től eltérők különösen igénylik az 

instruktorok többletmunkáját. 

• Kérdezőbiztosok (kérdezési+ útiköltség): a kérdezőbiztosok költsége különösen akkor emelkedik meg, ha 

jelentősen nő az utazási szükséglet (sok településen zajlik a kutatás), vagy a kutatás elhúzódik (többszöri 

utazás). Ilyenkor több kérdezőbiztos, asszisztens is szükséges a kérdezéshez (például tér idő mintavétel esetén 

sűrűn látogatott helyeken érdemes külön mintakiválasztót alkalmazni). 

• Válaszadói ösztönző: a rejtőzködő csoportok válaszadási hajlandóságát növelheti, az egyénenként nem túl 

nagy összeg azonban nagyon jelentős lehet (akár teljes költség 25-30 százaléka is). A részvételen túl a 

visszaélésre is ösztönözhet ez az eszköz, ez utóbbi eseteket viszont mindenképpen ki kell szűrni. 

3.2.3. Utómunkálatok költségeinek speciális kérdései 

• Ellenőrzés: a bonyolult módszertan miatt az ellenőrzés különösen fontos, így érdemes ilyen esetekben 

magasabb ellenőrzési arányt megállapítani. Ez ugyan többletköltséget jelent, de a minta megbízhatóságának 

növekedésén és a hibát okozók kiszűrésén keresztül mindez megtérülhet. 

• Adatelemzés: az adatelemzés költségei általában azonosak a hagyományos kutatások elemzési költségeivel. 

Három különbséget érdemes megemlíteni: a súlyozás általában bonyolultabb, nem végezhető el rutinszerűen: 

a válaszadó vezérelt mintavétellel készült adatok elemzéséhez speciális szoftver szükséges, amelyet 

gyakorlatlan felhasználó nehézkesen használhat; végül a legtöbb speciális mintavételen alapuló adat 

elemzéséhez olyan szoftverre vanszükség, amely képes a többlépcsős mintavételből eredő eltérő 

konfidenciaintervallumok és becslési intervallumok kiszámítására, ami többletköltséget jelenthet és 

gyakorlott elemzőt igényel. 

3.3. Eltérő adatfelvételi módszerek költségei 

A költségekre vonatkozó fenti leírás a személyes interjúval készült kutatásokra vonatkozik. Az alábbi 

táblázatban az egyes költségtípusok eltéréseit jelöltük az adatfelvételi mód függvényében a személyes 

interjúkhoz képest (+ nagyobb, 0 azonos, - kisebb költség, X nincs ilyen költség). 
 

 
Költség 

Tervezés 
Adat-

vásárlás 

Kérdőív 

tervezés, 

nyomtatás 

Kérdező-

biztos fel-

készítése 
Szállítás Instruktor 

Interjú 
 

Telefonos 0 0 - - X - 

Online 0 0 -/+a X X X 

a Az online kérdőív esetén nyomtatási költség értelemszerűen nincs, a tervezési és programozási költség összetett 

kérdőív esetén azonban magasabb lehet. 

3.3.1. Eltérő adatfelvételi módszerek költségei 

Jelölések, mint az előző oldalon. 
 

 
Költség 

Kérdezőbizt

os 

Válaszadói 

ösztönző 
Ellenőrzés Adatbevitel 

Adattisztítás Adatelemzés 
Interjú 

 

Telefonos - X - - 0 0 
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Online X 0 ? a - +0 0/+ b 

a Az online kérdezés esetén az ellenőrzés nem szokásos eljárás, azonban a nehezen körülhatárolható csoportok 

kutatása esetén, különösen, ha válaszadói ösztönzőt is alkalmazunk célszerű lehet beiktatni. Természetesen 

ebben az esetben szükség van olyan adat gyűjtésére is, amely segítségével az ellenőrzés lehetséges. 

b Az online adatok esetén – amennyiben a célcsoport tagjai körében az internet ellátottság nem közelíti a 100%-

ot – szükség lehet olyan kiegészítő eljárások (illesztés, súlyozás) alkalmazására is, amelyekkel a mintavételi 

keret és a célcsoport eltérései lehetőség szerint kezelhetők.Ez többletköltséggel jár. 
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nélkül ez a tananyag nem jöhetett volna létre ebben a formában. 

http://www.ceu.hu/polsci/Workshop/Papers/szelenyi.doc
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A. függelék - Melléklet 

1. A magyarországi cigány népesség arányának 
becslései (Ladányi-Szelényi, 1997) 
 

 
Keménya HTPb Szonda Ipsosc Szelényi-

Treimand 
KSHe 

Cigány 4,7% 3,1% 6,6% 3,9% 3,9% 

Nem tudja 

eldönteni 

f 9,1%g 2,2% 1,2% 0,8% 

Nem cigány 95,3% 87,8% 91,2% 94,9% 95,3% 

a) A Kemény-féle kutatás adatai a cigányok össznépességen belüli arányára vonatkoznak. 

b) A háztartáspanel-vizsgálat adatai a 16 éven felüli népességre vonatkoznak. 

c) A Szonda Ipsos felvételének adatai a 18 évesnél idősebb népességre vonatkoznak. 

d) A Szelényi–Treiman-féle kutatás adatai a 20–70 éves népességre vonatkoznak. 

e) A KSH adatai a cigányok össznépességen belüli arányára vonatkoznak. 

f) Ez a kutatás nem személyek, hanem háztartások besorolásán alapult, és csak „cigánynak” vagy „nem 

cigánynak” lehetett az egyes háztartásokat minősíteni. 

g) Az ebben a táblázatban szereplő 1992-es kérdezési hullám során kapott „nem tudja eldönteni” válaszok 

aránya sokkal magasabb a későbbi hullámokban kapott aránynál. A többi kutatással való összehasonlíthatóság 

érdekében mégis az első kérdezési hullám adatait láttuk indokoltnak itt szerepeltetni.  

2. A Ladányi-Szelényi kutatás során alkalmazott 
mintavétel lépcsőnként 

A.1. táblázat - 
 

Településméret- 

kategóriák 
Elsődleges mintavételi 

egységek száma 
E.m.e.-enként 

kiválasztott másodlagos 

mintavételi egységek 

száma 

Kiválasztott másodlagos 

mintavételi egységek 

száma 

Falu  500 alatti lakos 5 5 25 

Falu  500-999 lakos 8 6 48 

Falu 1000-1999 lakos 11 8 88 

Falu 2000-2999 lakos 6 11 66 

Falu 3000-4999 lakos 5 14 70 
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Falu 5000-9999 lakos 3 15 45 

Falu 10000 feletti lakos 2 6 12 

Város 10000 alatti lakos 5 10 50 

Város 10000-19999 lakos 7 13 91 

Város 20000-29999 lakos 4 15 60 

Város 30000-49999 lakos 4 13 52 

Város 50000-99999 lakos 2 13 26 

Megyeszékhely 18 önsúlyozó 180 

Budapest 1 önsúlyozó 187 

3. A Kemény-vizsgálat kiválasztási arányai 
százalékban és a települések száma (zárójelben) 
rétegenként, lépcsőnként és településtípusonként 

(Kertesi-Kézdi, 1998 alapján) 

A.2. táblázat - 
 

Településtípus Sűrűség 

(összes elsődleges 

kiválasztási egység) 

Első lépcső 

kiválasztási arány 

(kiválasztott e.k.e.) 

Második lépcső 

kiválasztási arány 

(összes másodlagos 

kiválasztási egység 

a kiválasztott e.k.e.-

kben) 

Háztartások 

összesített 

bekerülési aránya 

(kiválasztott m.k.e.) 

Budapest 

ritka (272) 4  (11) 100  (131) 4 (131) 

közepes  (60) 20  (12) 20  (481) 4  (96) 

sűrű (53) 40  (21) 10 (1423) 4 (143) 

Miskolc 

ritka (13) 20   (3) 40   (40) 8  (15) 

közepes (14) 25   (4) 32  (199) 8  (55) 

sűrű (10) 50   (5) 16  (365) 8  (58) 

Megyeszékhelyek 

ritka (190) 10  (19) 20  (200) 2  (42) 

közepes (79) 20  (14) 10  (415) 2  (46) 

sűrű (44) 40  (17) 5 (1474) 2  (74) 
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Településtípus Sűrűség 

(összes elsődleges 

kiválasztási egység) 

Első lépcső 

kiválasztási arány 

(kiválasztott e.k.e.) 

Második lépcső 

kiválasztási arány 

(összes másodlagos 

kiválasztási egység 

a kiválasztott e.k.e.-

kben) 

Háztartások 

összesített 

bekerülési aránya 

(kiválasztott m.k.e.) 

Egyéb városok (a 

20%-os első lépcső 

után) 

ritka (138) 20  (28) 50  (213) 2 (108) 

közepes (37) 25  (10) 4  (235) 2  (94) 

sűrű (23) 50  (13) 2  (859) 2 (173) 

Község 

ritka (369) 2   (8) 100   (94) 2  (94) 

közepes (450) 10  (45) 20 (1647) 2 (327) 

sűrű (380) 20  (76) 10 (7692) 2 (766) 

 


