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Előszó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezése és a jelentés 

közzététele kapcsán 
 

A jelentés által tárgyalt, hivatalos statisztikai tevékenységre vonatkozó akkreditációs 

eljárás önértékelési és szakértői vizsgálati szakaszai 2018. január – április között zajlottak 

le. A 2018. áprilisi országgyűlési képviselőválasztásokat követően - e jelentés 

véglegesítésével egyidejűleg - ugyanakkor a kormányzati struktúra átalakításra került. 

2018. május 18-án hatályba lépett a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, 

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, majd a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet. Utóbbi 

úgy rendelkezik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezésével működik tovább 

a létrejövő Innovációs és Technológiai Minisztérium, feladatkörei részben módosulnak. 

A jelentés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium korábbi formában történő működéséről 

készült. A minisztérium irányítása alatt állott szakterületek hivatalos statisztikai 

tevékenységére, a szervezeti-működési, szakmai-módszertani és publikálási gyakorlatra 

vonatkozóan fontos szakmai megállapításokat és ajánlásokat tartalmaz. Ezek 

figyelembe vétele a minisztérium hivatalos statisztikai tevékenységét is érintő 

feladatátadás-átvételi eljárásokban, illetve esetleges átszervezések során fontos 

segítségül szolgálhat. 

Az Akkreditációs Bizottság a Központi Statisztikai Hivatal Elnökének azt a javaslatot tette, 

hogy a minisztérium akkreditálása mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

átnevezésével létrejövő Innovációs és Technológiai Minisztériumra vonatkozó jelentés – 

a vizsgált szervezeti keretek változása ellenére – kerüljön közzétételre a további 

hasznosulás érdekében.  

Az Akkreditációs Bizottság javasolja a feladatok új struktúrába történő szervezése során 

az ajánlások figyelembe vételét, ezért azokat az új megnevezésű minisztériumnak 

címezi. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtására kiadott 

184/2017. (VII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései alapján az 

ajánlásokra a minisztérium intézkedési tervet dolgoz ki, amely feladat értelemszerűen 

már az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik. Az ajánlások 

teljesítésére alkalmas fejlesztéseket az esetleges szervezeti, működési változások 

tükrében értelmezve kell az intézkedési tervben érvényre juttatni.  

(Előszó kelte: Budapest, 2018. június 5.) 
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1. Vezetői összefoglaló 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a hivatalos statisztikai tevékenységére vonatkozó 

akkreditációs szakértői vizsgálat idején a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján a 

miniszter irányítása és felügyelete alatt álló központi államigazgatási szerv.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény szerint látja el hivatalos statisztikai 

tevékenységét. A minisztérium hivatalos statisztikai adatokat az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) kötelező adatszolgáltatásairól szóló 

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján gyűjt. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtésekkel 

kapcsolatos hivatalos statisztikai tevékenységet a 2014. évben kötött együttműködési 

megállapodás alapján a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) látja el. A 

megállapodás részletezi, hogy a KSH-nak milyen feladatokat kell elvégeznie azzal, hogy 

az adatgyűjtésekkel kapcsolatos végső döntést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozza 

meg. A KSH a hivatalos statisztika előállítása során alkalmazza a hivatalos statisztikára 

vonatkozó szabályokat, előírásokat, a saját statisztikai folyamataira előírt szabványok, 

szabályok, minőségi, módszertani előírások alapján jár el a minisztérium statisztikai 

adatelőállítási folyamata során is. 

A minisztérium a statisztikai adatelőállítási folyamat fentiek szerinti kiszervezése mellett 

bizonyos folyamatszakaszokat, vagy azon belül néhány részfolyamat szakaszt maga 

végez. Ezek az Egységes Statisztikai Folyamatmodell (továbbiakban: ESTFM) alapján a 

következő folyamatszakaszokat jelentik: I. Igényspecifikáció, VIII. Tájékoztatás és 

adatmegjelenítés és IX. Archiválás. Az OSAP tervezés kapcsán a minisztérium 

munkatársai – a KSH-val együttműködve – vizsgálják felül az adatgyűjtéseket, az 

adatgyűjtéshez kapcsolódó szempontokat. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem rendelkezik olyan szervezeti egységgel, amely 

központosítva ellátná a tárca valamennyi hivatalos statisztikai tevékenységét. A 

statisztikai adatelőállítási folyamatban az egyes szakterületek statisztikai feladatai 

decentralizáltan jelennek meg több szervezeti egység feladataként. Az illetékes 

szervezeti egységek különböző államtitkár és helyettes államtitkár alá tartoznak. A 

különböző szakterületek OSAP adatgyűjtéseinek minisztériumon belüli és kívüli 

koordinációját az Igazgatási és Biztonsági Főosztály látja el.  
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Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság erősségként értékelte a 

minisztériumon belül az Igazgatási és Biztonsági Főosztály koordinációs szerepét. A 

főosztály szorosan együttműködik a statisztikai feladatokban érintett szervezeti 

egységekkel, segíti munkájukat, ellátja a szervezeti egységeket releváns információkkal 

és szoros kapcsolatot tart a KSH-val azon feladatok tekintetében, amelyeket a 

megállapodás alapján a KSH végez el. A helyszíni látogatás alkalmával, a statisztikai 

feladatokban érintett szervezeti egységekkel folytatott megbeszélés alapján az 

Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy valamennyi szervezeti egység támaszkodik 

az Igazgatási és Biztonsági Főosztály segítségére, koordinációs munkájára. 

A minisztériumon belül nincs kinevezett hivatalos statisztikai vezető. Főosztályi szinten 

születnek statisztikai szakmai döntések, történik a munkatársak utasítása, munkájuk 

felügyelete. 

A hivatalos statisztika előállítása objektív módon, kizárólag szakmai szabályoknak 

megfelelően történik. Ez jellemző az adatok publikálására is. Ugyanakkor a minisztérium 

nem rendelkezik saját adathozzáférési szabályzattal, tájékoztatási naptárral, saját 

módszertani útmutatóval. Helyette az együttműködési megállapodás alapján eljáró 

KSH a saját szabályzatait alkalmazza közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

statisztikai adatelőállítási folyamataiban is. 

A felhasználókkal történő kapcsolattartás, adatkiadás, statisztikával kapcsolatos 

információk szolgáltatása a KSH-n keresztül valósul meg, így a felhasználó nincs 

tisztában azzal, hogy az adat tulajdonképpen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adata, 

illetve az adat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatgyűjtéseiből származik.  

A minisztériumnak nincs elkülönült statisztikai weboldala, aloldala, ahol a hivatalos 

statisztikai adatok, információk, tájékoztatások, valamint a statisztikai adatokat segítő 

leírások megjelennének, mert azok közvetlenül a KSH honlapján találhatók meg. 

A lefolytatott akkreditációs vizsgálat eredménye alapján a fentiekre, valamint a 

jelentésben részletesen kifejtett megállapításokra tekintettel az Akkreditációs Bizottság 

álláspontja szerint – fejlesztési ajánlások megfogalmazása mellett – a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belüli tevékenysége megfelel a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényben, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati 

Kódexében lefektetett elveknek. A Bizottság ezért javaslatot tett a KSH Elnökének a 

minisztérium Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainak körébe történő akkreditálására.  

 



6 

  

2. Ajánlások* 
*A jelentés publikálásának időpontjában (2018. június) az NFM már Innovációs és Technológiai Minisztérium néven 

működik, ezért az ajánlásokban mindenhol az új megnevezés került feltüntetésre.   

 

1.  A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Alapító Okiratának módosítása révén az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium a tevékenységei között sorolja fel a hivatalos statisztikai 

tevékenységet, a megfelelő kormányzati funkció szerinti megjelöléssel. (1. elv, 5. elv) 

 

2. A Kódexnek történő megfelelés érdekében az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a minisztérium valamely 

vezetőjéhez a hivatalos statisztikáért való felelősség delegálásra kerüljön. A kijelölt 

statisztikai vezető számára a hivatalos statisztikával kapcsolatos kérdésekben irányítási, 

munkáltatói jogon belül legalább a szakmai utasításadási, döntési, kiadmányozási 

jogkör kerüljön szabályozásra, illetve az azzal kapcsolatos vezetői feladatok jelenjenek 

meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában 

(SZMSZ) és a hivatalos statisztikáért felelős vezető munkaköri leírásában, ide értve a 

statisztikai adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kérdésekben történő döntési jogkört is, 

különös tekintettel az adatok közzétételére. (1. elv, 2. elv) 

 

3. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium SZMSZ-ében, a hivatalos statisztikai feladatellátásban érintett 

szervezeti egységek ügyrendjében, valamint az érintett vezetők SZMSZ-ben szabályozott 

feladatai között, illetve az illetékes munkatársak munkaköri leírásaiban jelenjen meg a 

hivatalos statisztikai feladatok ellátása. (1. elv, 5. elv) 

 

4. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium vizsgálja felül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi 

Statisztikai Hivatal közötti statisztikai tevékenységek ellátására vonatkozó 

együttműködési megállapodást abból a szempontból, hogy a hivatalos statisztikai 

tevékenységre vonatkozó részletesebb eljárásrendek, a minőség iránti elköteleződés is 

jelenjenek meg a megállapodásban, továbbá kerüljön rögzítésre az, hogy mely 

kérdésekben kell a KSH belső szabályzatai, utasításai, útmutatói szerint eljárni. 

(valamennyi elv)  
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5.     A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium dolgozzon ki dokumentált eljárásrendet a hivatalos statisztikai 

adatok közzétételének, illetve a hivatalos statisztikai adatokhoz való hozzáférésnek a 

közérdekű adatkiadásoktól elkülönített folyamatára, amely szabályozza az 

adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó esetleges költségtérítést is, figyelembe véve a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás 

rendelkezéseit. (2. elv, 12. elv, 14. elv)  

 

6. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium a minisztérium honlapján hozzon létre statisztikai aloldalt, ahol 

megjelenítésre kerülhetnek a minisztérium hivatalos statisztikai tevékenységével 

kapcsolatos információk, minőségpolitikára utaló rész, hivatalos statisztikai adatok, 

linkek (a KSH vonatkozó oldalára vonatkozó linkek), valamint a hivatalos statisztikai 

adatokra vonatkozó eseti adatigénylésekre vonatkozó információk. (1. elv, 2. elv, 7. elv, 

8. elv, 10. elv, 11. elv, 12. elv és 14. elv) 

 

7. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium a tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának 

ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű, valamint közérdekből nyilvános 

adatoktól jól elkülönítve tegye hozzáférhetővé a honlapján a 6. számú ajánlásban 

megfogalmazottak szerinti hivatalos statisztikai információkat. (2. elv, 14. elv) 

 

8. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 44. § (2) 

bekezdésével összhangban dolgozzon ki a hivatalos statisztikai adatok kezelésére 

elkülönült, a 2016. évi CLV. törvény szabályaira utaló belső szabályozást. (9. elv) 

 

9. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium törekedjen arra, hogy valamennyi, statisztikai tevékenységet 

végző munkatársa rendelkezzen a hivatalos statisztikával kapcsolatos szakmai 

ismeretekkel (pl. Hivatalos statisztikára vonatkozó jogszabályok, Nemzeti Statisztika 

Gyakorlati Kódexe, minőség, adatvédelem). (4. elv, 5. elv) 
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10.  A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium biztosítsa, hogy a KSH-tól kapott egyedi statisztikai adatok 

kizárólag a biztonságos VPN kapcsolaton keresztül kerüljenek átvételre (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium közvetlen hozzáférése a KSH Statisztikai Adattárházához). (9. elv)  

 

11. A Kódexnek történő megfelelés érdekében az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium törekedjen a felhasználókkal történő közvetlenebb kapcsolattartásra, 

igényeik felmérésére. Szélesítse az olyan aktív kétirányú kommunikációs csatornákat, 

amelyeken a felhasználó kapcsolatba léphet a minisztérium statisztikai kérdésekben 

illetékes szervezetével, munkatársaival. (3. elv) 

 

12.   A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium törekedjen a rendelkezésre álló (Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program kötelező adatgyűjtéseiről szóló Korm. rendelet keretében 

gyűjtött) hivatalos statisztikai adatok minél szélesebb körben történő nyilvánosságra 

hozatalára. (14. elv) 

 

13. A Kódexnek történő magasabb szintű megfelelés érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium dolgozzon ki saját statisztikai publikációit tartalmazó 

Tájékoztatási naptárat, és tegye a felhasználók számára elérhetővé, illetve vizsgálja 

meg adatközléseinek a KSH Tájékoztatási naptárában, a KSH publikációitól 

megkülönböztethető megjelenítési lehetőségét. (2. elv, 12. elv) 
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3. Bevezetés 
 

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat (továbbiakban: HSSz) tagjai (továbbiakban: statisztikai 

szervezetek) magukra nézve kötelező érvénnyel, egybehangzó támogatással fogadták 

el 2017 júniusában a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében (továbbiakban: Kódex) 

foglalt iránymutatásokat, minőségi követelményeket. 

Célul tűzték ki a Kódexben foglalt elveknek, ismérveknek való lehető legteljesebb 

megfelelést. Ennek szellemében feladatukat úgy látják el, hogy a hivatalos statisztika 

hatóköre találkozzon a felhasználói igényekkel, a hivatalos statisztika fejlesztése, 

előállítása és közzététele magas színvonalon történjen, s a statisztikai termékek mindenki 

számára hozzáférhetőek és érthetőek legyenek.  

Mindezen célok elérése érdekében a statisztikai szervezetek elkötelezték magukat a 

hivatalos statisztika minőségének közös, folyamatos és koordinált javítása, és a 

megfelelés szintjének jogszabályon alapuló, rendszeres értékelése mellett. Ennek 

konkrét eszköze az akkreditációs eljárás, amelynek jogi környezetét és alapvető 

szabályait a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az annak 

végrehajtására kiadott 184/2017. (VII.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az akkreditációs eljárás célja, hogy egységes minőségi keretrendszerre alapozva 

megállapítsa, hogy a HSSz tagjai a hivatalos statisztikai tevékenységüket milyen 

színvonalon látják el. Az akkreditációs eljárás első szakasza az önértékelési szakasz. Az 

önértékelési szakasz során az akkreditációra készülő statisztikai szervezet feladata volt az 

önértékelő kérdőív kitöltése. Ezt követően háromtagú akkreditációs szakértői bizottság 

elemezte a kitöltött kérdőívet, valamint a válaszokat alátámasztó dokumentumokat, 

majd helyszíni interjúkat folytatott le az értékelt szervezet szakértőivel, vezetőivel. 

Mindezek alapján készítette el a bizottság az akkreditációs jelentését. 

Az akkreditációs jelentésben rögzített megállapítások segítségével átfogó képet 

kapunk a szervezet hivatalos statisztikai tevékenységéről. A jelentésben ajánlások 

kerültek megfogalmazásra, amelyek további fejlesztési intézkedések koordinált 

elindításához, folytatásához szolgáltatnak kiindulási alapot a szervezet számára, a 

hivatalos statisztikai tevékenysége minőségének továbbfejlesztése érdekében.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esetében az eljárást Krasznai Andrea (Magyar 

Nemzeti Bank), Varga Éva (Központi Statisztikai Hivatal), továbbá az Akkreditációs 

Bizottság elnökeként dr. Láng Dóra (Központi Statisztikai Hivatal) folytatta le, melynek 
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során a helyszíni látogatásra 2018. március 28. és 2018. április 6. között került sor. A 

személyes interjúkon részt vettek körét a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A jelentés alapján az értékelt szervezet a fejlesztési intézkedéseket saját maga számára 

fogalmazza meg, melyek előrehaladását a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület 

kíséri a továbbiakban figyelemmel. 

 

4. Az értékelt szervezet bemutatása: helye és működése a Hivatalos 

Statisztikai Szolgálatban – 2018. április 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján a 

miniszter irányítása és felügyelete alatt álló központi államigazgatási szerv. A Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja, a hivatalos 

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény szerint látja el hivatalos statisztikai 

tevékenységét. A minisztérium hivatalos statisztikai adatokat az Országos Statisztikai 

Adatfelvételi Program (továbbiakban: OSAP) alapján gyűjt. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jelentés elkészítésekor aktuális 2018. évi OSAP 

alapján az alábbi adatgyűjtések végrehajtásáért felelős a posta, a közlekedés és az 

infokommunikáció területét illetően: 

OSAP1382, 1390, 1392, 1396, 1397, 1399, 1707, 1708, 1811, 1812, 1857, 1957, 1994, 1995, 

2145, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2446 és 2453 

számon nyilvántartott adatgyűjtések, valamint 1705 számon nyilvántartott adatátvétel, 

melyek részletes leíró adatai megtalálhatóak a KSH honlapján. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtésekkel 

kapcsolatos hivatalos statisztikai tevékenységet 2014. évben a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal között kötött együttműködési megállapodás 

alapján nagyrészt a KSH látja el. A megállapodás részletezi, hogy a KSH-nak a hivatalos 

statisztikai feladatellátás keretében mely részfeladatokat kell elvégeznie azzal, hogy az 

adatgyűjtésekkel kapcsolatos végső döntést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozza 

meg. Ennek értelmében az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos statisztikai 

tevékenységéhez kapcsolódó átvett feladatokat a KSH saját szabályzatai alapján és az 

általa saját hivatalos statisztikai tevékenysége vonatkozásában is alkalmazott, az 

európai uniós akkreditáció alapján elfogadott követelményeknek, hazai és nemzetközi 

jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelően látja el (úgy, mint módszertani, 
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minőségi követelmények, tájékoztatással kapcsolatos előírások (relevancia, pontosság, 

koherencia stb.). 

A minisztérium a statisztikai adatelőállítási folyamat kiszervezése mellett bizonyos 

folyamatszakaszokat, vagy azon belül néhány részfolyamat szakaszt maga végez. Ezek 

az Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM) alapján a következő 

folyamatszakaszokat jelentik: I. Igényspecifikáció, VIII. Tájékoztatás és adatmegjelenítés 

és IX. Archiválás. Az OSAP tervezés kapcsán a minisztérium munkatársai – a KSH-val 

együttműködve – vizsgálják felül az adatgyűjtéseket, az adatgyűjtéshez kapcsolódó 

szempontokat. 

Az együttműködési megállapodás értelmében a feladat ellátásának finanszírozása úgy 

történik, hogy nullszaldós átrendezés alapján a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú melléklete XVII. Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása cím (ÁHT: 

280667) terhére átvezetésre került 75.000.000,- Ft összegű előirányzat a XXXI. Központi 

Statisztikai Hivatal fejezet 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára, bázisba beépülő 

módon. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem rendelkezik olyan szervezeti egységgel, mely 

központosítva ellátná a tárca valamennyi hivatalos statisztikai tevékenységét. A 

statisztikai adatelőállítási folyamatba illeszkedve az egyes szakterületeken jelentkező 

statisztikai feladatokat különböző államtitkár és helyettes államtitkár alá tartozva több 

szervezeti egység látja el. A tárca OSAP adatgyűjtései a közlekedési, a postai és az 

infokommunikációs szakfőosztályok feladat- és hatáskörébe tartoznak. A különböző 

szakterületek OSAP adatgyűjtéseinek minisztériumon belüli és kívüli koordinációját az 

infokommunikációért felelős helyettes államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős 

helyettes államtitkár alá tartozó Igazgatási és Biztonsági Főosztály látja el.  

A minisztériumban nincs kinevezett hivatalos statisztikai vezető, aki irányítaná a több 

szervezeti egységben elhelyezkedő munkatársak hivatalos statisztikai tevékenységét, aki 

szakmai utasítást adna nekik, illetve aki a hivatalos statisztikát érintő valamennyi 

kérdésben a végső döntést meghozná. Pl. az adatgyűjtésekkel, a tájékoztatással 

kapcsolatos szakmai döntéseket az adott statisztikát ellátó szervezeti egység vezetője, a 

főosztályvezető hozza meg, ő utasítja a statisztikai tevékenységet ellátó kollégákat. 

Ugyanakkor az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár – aki egyben az 

Országos Statisztikai Tanács tagja is – hagyja jóvá a minisztériumnak az OSAP-ban 

rögzített, elrendelésre kerülő adatgyűjtéseit.  

Az együttműködési megállapodás értelmében a teljes statisztikai adatelőállítási 

tevékenységet a KSH végzi a minisztérium adatfelvételei tekintetében, valamint az 
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adatok publikálását, nyilvánosságra hozatalát, a felhasználókkal való kapcsolattartást is. 

A minisztériumnak nincs saját statisztikai honlapja, aloldala, ahol a statisztikai adatok, a 

hivatalos statisztikával kapcsolatos információk megjelennek, azok kizárólag a KSH 

honlapon találhatók meg. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számos nemzetközi adatkérést is teljesít, megosztva a 

feladatellátást a KSH-val. 

 

5. Értékelő rész a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt 

elvek teljesítéséről 
 

 

1. Szakmai függetlenség 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a hivatalos statisztika előállítása független módon, 

kizárólag a szakmai szabályoknak megfelelően történik. Ezt erősíti, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium részére az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos 

hivatalos statisztikai tevékenység jelentős részét a 2014. évben kötött együttműködési 

megállapodás alapján a KSH látja el.  

 A minisztérium a statisztikai adatelőállítási folyamat kiszervezése mellett bizonyos 

folyamatszakaszokat, vagy azon belül néhány részfolyamat szakaszt maga végez. Ezek 

az Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM) alapján a következő 

folyamatszakaszokat jelentik: I. Igényspecifikáció, VIII. Tájékoztatás és adatmegjelenítés 

és IX. Archiválás. Az OSAP tervezés kapcsán a minisztérium munkatársai – KSH-val 

együttműködve – vizsgálják felül az adatgyűjtéseket, az adatgyűjtéshez kapcsolódó 

szempontokat. 

A minisztériumban nincs kinevezett hivatalos statisztikai vezető, aki irányítaná a több 

szervezeti egységben elhelyezkedő munkatársak hivatalos statisztikai tevékenységét, aki 

szakmai utasítást adna nekik, illetve, aki hivatalos statisztikát érintő valamennyi 

kérdésben a végső döntést meghozná.  A hivatalos statisztikai tevékenység ellátása, 

vagy annak egy részfeladata nem mindegyik, a tárgykör szerint egyébként illetékes 

főosztály feladatai között jelenik meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SzMSz), 

illetve az egyes főosztályok ügyrendjében. A hivatalos statisztikai adatok nyilvánosságra 

hozataláról a KSH javaslatainak figyelembe vétele mellett az adott statisztikáért felelős 

főosztályvezető dönt. 
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Az Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

függetlenség elv elvárásainak részben megfelel.  

 

1.1. Hivatalos statisztikát olyan szervezetek vagy szervezeti egységek állítanak elő, melyek 

hivatalos statisztikai tevékenysége független bármely politikai–szakpolitikai irányítási 

szervezettől vagy szervezeti egységtől, valamint a magánszektor szereplőitől. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A minisztérium Alapító Okirata (2014. május 29.), illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

miniszterének a feladat- és hatáskörét meghatározó 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a 

hivatalos statisztikai tevékenységet – illetve annak szakmailag független gyakorlását – 

kifejezetten nem sorolja fel a minisztérium, illetve a miniszter feladatai között, de a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti együttműködési 

megállapodás tartalma, és a helyszíni látogatáson a szervezeti egységek képviselőivel 

folytatott megbeszélések alapján az Akkreditációs Bizottság meggyőződött a szakmai 

függetlenség elvének gyakorlati megvalósulásáról.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezetében végzett hivatalos statisztikai 

adatelőállítási tevékenység szakmai függetlenségét ugyanakkor mindenképpen 

erősítené, ha a hivatalos statisztikai tevékenység kifejezetten megjelenne a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium alaptevékenységét meghatározó Alapító Okiratban is. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem rendelkezik olyan szervezeti egységgel, mely 

ellátná a tárca valamennyi hivatalos statisztikai tevékenységét. A statisztikai 

adatelőállítási folyamatba illeszkedve az egyes statisztikai feladatok az egyes 

szakterületek elkülönülésének megfelelően különböző államtitkár és helyettes 

államtitkár alá tartozva, több szervezeti egység által kerülnek elvégzésre. A tárca OSAP 

adatgyűjtései a közlekedési, a postai és az infokommunikációs szakfőosztályok feladat- 

és hatáskörébe tartoznak, amelyek saját szakterületükön szakmailag függetlenül végzik 

munkájukat. A különböző szakterületek OSAP adatgyűjtéseinek minisztériumon belüli és 

kívüli koordinációját az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár és a jogi és 

igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár alá tartozó Igazgatási és Biztonsági 

Főosztály látja el.  

A hivatalos statisztikai feladatokat a szervezeti egységek úgy látják el, hogy az SZMSZ-

ben nem mindegyik, az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtésekért felelős főosztálynál került 

rögzítésre ez a tevékenység, valamint az érintett szervezeti egységek közül nem jelenik 

meg következetesen mindegyik ügyrendjében sem. 
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1.2. A hivatalos statisztikáért felelős vezető szakmai döntéseinek függetlenségét a szervezet 

biztosítja. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg.   

A minisztériumban nincs kinevezett hivatalos statisztikai vezető, aki irányítaná a hivatalos 

statisztikai tevékenységet végző munkatársakat, szakmai szempontú utasításokkal látná 

el őket, illetve, aki hivatalos statisztikát érintő valamennyi kérdésben a végső döntést 

meghozná. Egy-egy, az adatgyűjtésekkel, a tájékoztatással kapcsolatos szakmai 

döntést az adott szakterületen a statisztikai feladatot is ellátó szervezeti egység vezetője, 

a főosztályvezető hoz meg. Ő utasítja a statisztikai tevékenységet ellátó kollégákat. 

Ugyanakkor az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár – aki egyben az 

Országos Statisztikai Tanács tagja is – hagyja jóvá a minisztérium OSAP-ban elrendelésre 

kerülő adatgyűjtéseit.  

Ezek a statisztikát érintő széttagolt vezetői döntések ugyan a gyakorlatban, bizonyos 

szempontból épp a szakmai függetlenséget alátámasztó tényezőként is értékelhetőek 

lennének, az Akkreditációs Bizottság álláspontja mégis az, hogy a döntési hierarchia 

belső rendezése érdekében tanácsos lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 

minisztériumban legyen valamelyik vezető egyszemélyben felelős a hivatalos statisztikai 

tárgyú döntésekért. Így átlátható a felelősségi rendszer a szakmai döntésekre nézve, 

illetve könnyebben rögzíthető a különböző belső szabályozó dokumentumokban, hogy 

az adott vezető(k) a szakmai függetlenségük biztosítása mellett milyen hierarchia szerint 

hozhat(nak) meg döntéseket.  

 

1.3 A hivatalos statisztikai feladatot ellátó (a funkcióért felelős) személyek a hivatalos statisztikák 

fejlesztése, előállítása és közzététele szempontjából függetlenek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A hivatalos statisztikai adatok nyilvánosságra hozataláról a KSH szakmai javaslatainak 

figyelembe vétele mellett az adott statisztikáért felelős főosztályvezető dönt. A helyszíni 

látogatás során az Akkreditációs Bizottság meg tudott győződni arról, hogy – bár az 1.1 

ismérvnél leírtak szerint a szakmai függetlenség kinyilvánítása a hivatalos statisztikai 

döntésekre nem történik meg következetesen a szervezetre vonatkozó, különböző szintű 

szabályozó dokumentumokban – a hivatalos statisztika előállítása és közzététele 

tekintetében a gyakorlatban kizárólag szakmai alapon születnek a döntések.  
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2. Pártatlanság, objektivitás 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatgyűjtéseiből a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 

Központi Statisztikai Hivatal közötti együttműködési megállapodás alapján az előállított 

statisztikai adatokat a KSH teszi közzé a felhasználók számára, mind kiadványok, mind 

eseti adatkiadások formájában. A publikációk teljes egészében elektronikus formában 

elérhetőek. 

Az adatok kiadásának rendje a KSH által, a KSH saját szabályzatai, előírásai alapján 

történik. A minisztériumnak nincsen statisztikai adatkiadással, nyilvánosságra hozatallal 

kapcsolatos szabályzata. (Kizárólag a közérdekű adatkiadásról létezik szabályzat, de a 

statisztikai adatok nyilvánosságra hozatala, kiadása nem annak keretében történik).  

A minisztérium honlapján nem jelennek meg a nyilvánosságra hozott statisztikai adatok, 

nincs információ a hivatalos statisztikai adatokhoz való hozzáférés szabályairól, ezek 

kizárólag a KSH honlapján jelennek meg. A minisztérium honlapján található ugyan egy 

oldal, ahol a minisztérium fejezetébe tartozó adott évi adatgyűjtési, adatátvételi 

kötelezettségek elérhetők, azonban csak az OSAP adatgyűjtések felsorolása (az 

adatgyűjtés nyilvántartási száma szerint az adatgyűjtés gyakorisága, az adatszolgáltató 

megnevezése, a beérkezési határidő és a minisztériumi adatfelelős), valamint a 

kérdőívek és a kitöltési útmutatók elérhetőségére mutató link jelenik meg. Az 

adatgyűjtésekből készített és publikált hivatalos statisztikák itt nem elérhetők, még a KSH 

honlapjára mutató link formájában sem. 

A felhasználók nem tudják, hogy az általuk kért adat a minisztérium adata és nem KSH-s 

adat, ahogy ez egy főbb felhasználóval (Gabonaszövetség) történt konzultáció 

alapján nyilvánvalóvá is vált. A felhasználók ugyan kapnak információt arról, hogy az 

adatok melyik OSAP adatgyűjtésből származnak, de annak kiderítése, hogy ezt az 

adatgyűjtést melyik intézmény rendelte el, további munkát igényelne, amire nem 

feltétlenül szánnak időt. A helyszíni látogatás során a Gabonaszövetség főtitkára 

elmondta, hogy számukra ez idáig nem volt fontos, hogy kinek az adatgyűjtéséből 

származó adatot kapnak meg, nem is voltak tisztában azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium adatgyűjtéseiből származó adatot kérnek. 

Mivel a hivatalos statisztikai adatok, publikációk kizárólag a KSH honlapján jelennek 

meg, így a felhasználók részére ez azt sugallja, hogy a kért adatok tulajdonképpen KSH 

adatok. 

Az elvben foglaltaknak való jobb megfelelés érdekében szükség van további 

fejlesztésekre a szervezet részéről. 
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Ennek keretében az Akkreditációs Bizottság indokoltnak tartja, hogy a minisztérium 

honlapján jelenjenek meg a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatos 

tájékozódást segítő információk, hivatalos statisztikai adatok, továbbá az adatkérések 

teljesítésének rendje, illetve célszerű, hogy a minisztériumnak legyen külön a statisztikai 

adatkiadásra, adathozzáférésre szabályzata. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Akkreditációs Bizottság megállapítása alapján a 

pártatlanság, objektivitás elvében foglalt elvárásoknak a tájékozódást és a publikációs 

gyakorlat megjelenítését érintő hiányosságok miatt jelenleg részben felel meg.  

 

2.1 A hivatalos statisztikákhoz történő egyidejű hozzáférés biztosított és megkülönböztetéstől 

mentes. Az előzetes hozzáférés esetei szabályozottak. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.   

A minisztérium nevében a KSH nem valamennyi előállított hivatalos statisztikai adatra 

vonatkozóan jelentet meg nyilvánosan elérhető publikációt. Emellett a minisztérium 

adatgyűjtései a saját stratégiai döntéshozataluk adatigényeinek, illetve a nemzetközi 

szervezeteknek kiküldendő adatokból állnak. A KSH, kérésre eseti adatkiadást is teljesít. 

Az adatok kiadásakor a KSH saját belső utasításai alapján jár el. A minisztérium nem 

rendelkezik olyan belső szabályozóval, amely a statisztikai adatkiadással, nyilvánosságra 

hozatallal kapcsolatos szabályokat határozna meg. A minisztérium adatait a KSH a saját 

Tájékoztatási terve részeként publikálja.  

A hivatalos statisztikai adatokhoz való előzetes hozzáférést a minisztérium nem biztosít, 

ezt a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta.  

Az Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy a minisztérium törekedjen arra, hogy azon 

adatok is kerüljenek nyilvánosságra, amelyeket eddig inkább csak belső használatra 

hasznosítottak. 

2.2 A hozzáférhetőség szabályozása nyilvános. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.   

Ahogy az 1.1. ismérvnél is írtuk, amikor a KSH teljesít minisztériumi adatra irányuló 

adatkéréseket, akkor saját szabályzata alapján jár el, az abban foglaltak szerint történik 

az adatkiadás. A minisztériumnak nincsen külön statisztikai adatkiadással, 

nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos szabályzata. (A közérdekű adat iránti igény 

esetén van irányadó belső minisztériumi szabály, de az a statisztikai adatok 

nyilvánosságra hozatalára nem terjed ki).  
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A minisztérium adatait a KSH saját Tájékoztatási terve részeként publikálja.  

Az Akkreditációs Bizottság a magasabb megfelelés érdekében javasolja, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak készüljön saját statisztikai adat-hozzáférési 

szabályzata, illetve a KSH szabályzatának alkalmazása kerüljön dokumentáltan 

rögzítésre. 

 

2.3 A publikált adatok körét, a statisztikai adatelőállítás folyamatát és az adatok közzétételi 

módját kizárólag szakmai döntések határozzák meg; a statisztikai közlemények kizárólag 

szakmailag, módszertanilag megalapozott kijelentéseket tartalmaznak. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által gyűjtött adatok körét az OSAP határozza meg. A 

hivatalos statisztikai tevékenység ellátásának a megállapodásban meghatározott 

feladatait a KSH saját szabályzatai alapján és az általa saját hivatalos statisztikai 

tevékenysége vonatkozásában is alkalmazott, és az európai uniós akkreditáció alapján 

elfogadott, rendszeresen ellenőrzött követelményeknek, előírásoknak, szabványoknak 

megfelelően látja el. (úgy, mint módszertani, minőségi követelmények, tájékoztatással 

kapcsolatos előírások (relevancia, pontosság, koherencia stb.) 

2.4 A hivatalos statisztikai közlemények tartalma és megjelenítése elválik az intézmény egyéb 

közfeladataitól és azok ellátása során tett nyilatkozataitól, intézkedéseitől. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg. 

Tekintettel arra, hogy a hivatalos statisztikai adatok, közlemények a KSH honlapján 

jelennek csak meg, a KSH hivatalos statisztikai közleményei, adatai részeként, így a 

minisztérium egyéb feladataitól, az ahhoz kapcsolódó megjelenéseitől elkülönítetten 

történik. Ezen a téren a minisztérium megfelel az ismérv egyik követelményének. 

Ugyanakkor, ami a statisztikai adatok közzétételére szolgáló önálló weboldalt, vagy 

aloldalt illeti, azzal kapcsolatban megállapításra került, hogy a minisztériumnak a 

honlapján egyáltalán nem jelennek meg a nyilvánosságra hozott statisztikai adatok, 

ezek kizárólag a KSH honlapján jelennek meg.  

A minisztérium honlapján található ugyan egy oldal, ahol a minisztérium fejezetébe 

tartozó adott OSAP adatgyűjtések felsorolása táblázatos formában megtekinthető, és 

emellett a kérdőívek, kitöltési útmutatók elérhetősége is feltüntetésre kerül, de egyéb 

információt nem tartalmaz az oldal. A hivatalos statisztikai közlemények tekintetében a 

minisztérium honlapján – a hivatkozott utaláson kívül – a KSH honlapra utaló link nem 



18 

  

található, így a felhasználó nem kap teljes információt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

hivatalos statisztikai tevékenységéről. 

 

 

3. Felhasználó-központúság 
 

Az akkreditációs eljárás keretében a Bizottság vizsgálta a minisztérium hivatalos 

statisztikáinak felhasználó-központúságát. A szervezet speciális helyzetben van, hiszen 

az adatfelvételek előkészítését és végrehajtását a minisztériummal konzultálva a KSH 

végzi. Így minden évben az OSAP tervezésekor a minisztérium egyeztet a KSH-val, hogy 

felmerültek-e új igények, illetve megvizsgálják az esetlegesen átvehető adminisztratív 

adatforrások körét, valamint a már meglévő adatgyűjtések relevanciáját. A 

minisztérium adatgyűjtéseivel kapcsolatos felhasználói elégedettség mérésére eddig 

nem került sor – csak ad hoc jellegű visszajelzések érkeztek – és nincs is tervbe véve. A 

KSH, jelen esetben, mint a minisztérium partnere, minden adatgyűjtésre vonatkozóan 

méri a weboldal látogatottságát, így a minisztérium rendelkezik a saját statisztikájukkal 

kapcsolatos alapvető elérési/letöltési adatokkal.  

Az Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

felhasználó-központúság ismérv elvárásainak részben megfelel. 

  

3.1 A statisztikai szervezetek törekednek a felhasználók és igényeik megismerésére, 

dokumentálására. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg.   

A helyszíni ellenőrzés során az Akkreditációs Bizottsággal ismertetett gyakorlat alapján a 

szervezet igyekszik az újonnan felmerülő igényeket a következő évi OSAP tervezésekor 

figyelembe venni, ugyanakkor ezek a felhasználói igények elsősorban magától a 

minisztériumtól származnak.  

Minisztériumon kívüli felhasználói igények mérésére nem kerül sor, mivel a minisztérium 

adatgyűjtései elsősorban a saját stratégiai döntéshozataluk adatigényeinek felelnek 

meg, illetve a nemzetközi szervezeteknek kiküldendő adatokból állnak. Folyamatos a 

KSH-val történő konzultáció, és a KSH jelzi, ha bizonyos adatigények felmerültek. Ezen 

túlmenően a minisztériumon belül pl. az infokommunikációért felelős területtel 

folyamatosan történik egyeztetés, vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, de 

egyéb felhasználókkal nem jellemző.  
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A fentieket elfogadva is a Bizottságban az a vélemény alakult ki, hogy tudatosabban 

szükséges a felhasználói igényekre reagálni.  

3.2 A felhasználók statisztikai termékekkel és szolgáltatásokkal való elégedettségét 

szisztematikusan és rendszeresen mérik, értékelik, az eredményeket kommunikálják, valamint 

felhasználják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak nem felel meg.  

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy a 3.1 

ismérvnél tárgyaltak szerint a minisztérium elsősorban a belső felhasználók 

elégedettségéről kap visszajelzést. A KSH eseti jelleggel kap visszajelzést a 

felhasználóktól, de nem tudatosan a minisztérium adatára vonatkozóan, hanem a 

szolgáltatott, vagy publikált adatokat illetően általánosságban. 

A minisztérium adatgyűjtéseire vonatkozó, külső felhasználókat érintő 

elégedettségmérés nem történt, illetve eddig nem volt tervbe véve.  

 

3.3 A statisztikai adatfelvételek tervezésénél figyelembe veszik a felhasználói igényeket. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A 3.1. ismérvnél említettek alapján a szervezet az újonnan felmerülő igényeket a 

következő évi OSAP tervezésekor figyelembe veszi és beépíti a tervezésbe, ugyanakkor 

ezek a felhasználói igények elsősorban magától a minisztériumtól származnak és a belső 

stratégiai döntéshozatalhoz szükségesek. A KSH eseti jelleggel kap visszajelzést a 

felhasználóktól. 

Minisztériumon kívüli felhasználói igények mérése nem történik meg. Az éves 

adatgyűjtések felülvizsgálatakor a minisztérium illetékes szakfőosztályain dolgozó 

kollégák a KSH szakfelelőseivel konzultálva több szempontból is vizsgálják az 

adatgyűjtéseket: 

- a felhasználói terhek csökkentését szem előtt tartva, az eddigi adatgyűjtések 

kiválthatók-e adminisztratív adatokkal, 

- az adatfelvételek tartalma releváns-e, 

- érkeztek-e új adatigények, és azok milyen módon építhetők be a jelenlegi OSAP 

rendszerbe, vagy új adatgyűjtést kell-e elrendelni miatta. 
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Az adatszolgáltató NFM-be történő integrációja miatt került megszüntetésre pl. 2018. 

évtől az OSAP 2252 nyilvántartási számú adatgyűjtés, illetve új adatigény figyelembe 

vétele miatt került be új adatgyűjtésként 2017. évtől az OSAP 2453 nyilvántartási számú 

felvétel.  

 

3.4 A felhasználókkal való párbeszéd különböző kommunikációs csatornákon keresztül 

biztosított. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH-val kötött megállapodás értelmében a minisztérium adatgyűjtéseit a KSH a saját 

publikációi között, a KSH honlapján jeleníti meg, megjelölve (megcsillagozva), hogy 

melyek a nem saját adatgyűjtések, melyek a minisztérium adatgyűjtéseiből származó 

adatok.  

A felhasználókkal való párbeszéd is a KSH-n keresztül történik, emiatt a felhasználók 

nagy része nincs tisztában azzal, hogy a KSH weboldaláról letöltött információk esetleg 

a minisztérium adatgyűjtéseiből származnak. Ennek következtében a felhasználók az 

esetlegesen felmerülő kérdéseikkel is a KSH-hoz fordulnak.  

Az Akkreditációs Bizottság meggyőződött a helyszíni látogatás alatt arról, hogy 

amennyiben felhasználói megkeresés érkezik a minisztérium adatgyűjtéseivel 

kapcsolatban, azt a KSH jelzi a minisztérium illetékes szakfőosztálya felé, és a velük való 

egyeztetés után kerülnek átadásra adatok, vagy kerül megtagadásra az adatok 

kiadása.  

Az Akkreditációs Bizottság találkozott az egyik jelentős adatfelhasználóval 

(Gabonaszövetség), amely megbeszélés alapján a Bizottság azt állapította meg, hogy 

az adatfelhasználó nincs tisztában azzal, hogy az adatigényei a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium adatfelvételeiből kerülnek kielégítésre, annak ellenére, hogy az átadott 

adatok esetén a minisztérium megbízásából a KSH írásban jelzi, hogy az adatok forrása 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Amennyiben a Minisztérium adatgyűjtéseire 

vonatkozó adatigénye merül fel, nem derül ki számára egyértelműen, hogy kihez 

fordulhat.  

A helyszíni látogatás során a Gabonaszövetség főtitkára elmondta, hogy számukra ez 

idáig nem volt fontos, hogy kinek az adatgyűjtéséből származó adatot kapnak meg, 

ugyanakkor nem is voltak tisztában azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

adatgyűjtéseiből származó adatot kérnek. 
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Mindezek alapján az Akkreditációs Bizottság megállapította, hogy létezik kétirányú 

kommunikációs csatorna a felhasználók és a statisztikai szervezet között, de jelen 

esetben ez a KSH ügyfélszolgálata. Ugyanakkor az is megállapításra került, hogy a 

minisztérium honlapján nincs külön statisztikai aloldal vagy link a KSH ügyfélszolgálat 

elérhetőségére vonatkozóan, így a felhasználók a minisztérium honlapjáról nem tudnak 

közvetlenül kommunikációt kezdeményezni statisztikai kérdésekben. 

A minisztérium statisztikáival kapcsolatos weboldal-látogatottság mérése a KSH 

weboldalán keresztül megtörténik, de ez a mérés csak a látogatottság/letöltés 

mennyiségi mérését jelenti, a mérés eredményeit nem elemzik tovább, nincs érdemi 

hatása a jövőbeni adatgyűjtésekre.  

Az Akkreditációs Bizottság által kialakított álláspont szerint az ismérvnek történő teljes 

körű megfelelés főképp úgy biztosítható, ha a minisztérium honlapján feltüntetik, hogy 

hol kaphatnak bővebb tájékoztatást a minisztérium adatgyűjtései iránt az érdeklődők.   

 

 

4. Koordináció és együttműködés 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos statisztikai tevékenysége folyamatának az 

ellátását jelentős részben a KSH végzi együttműködési megállapodás alapján. A KSH az 

ESTFM alapján a következő folyamatszakaszokat látja el azzal, hogy a 

folyamatszakaszok (azon belül részfolyamat szakaszok) meghatározása a 

megállapodásban még nem az ESTFM alapján történt, így a megállapodás 

felülvizsgálatra szorul. (I. Igényspecifikációtól a IX. Archiválásig terjedő 

folyamatszakaszok azzal, hogy az Igényspecifikáció, a Tájékoztatás és Archiválás 

folyamatszakasz tekintetében bizonyos folyamatszakaszt, részfolyamatokat a 

minisztérium végez).  

A KSH a fentiek alapján a minisztérium háttérintézményeként jelenik meg. Emellett a 

minisztérium részt vesz az OSAP felülvizsgálatában is oly módon, hogy a KSH mellett a 

minisztériumban az egyes adatfelvételekért felelős szervezeti egységek szakmai 

javaslatára minden évben megvizsgálják, hogy szükség van-e a rendeletben elrendelt 

adatgyűjtések, adatkörök, adatszolgáltatók módosítására. A végső döntést az 

adatgazda minisztérium hozza meg. A KSH-val a fentiek miatt nagyon szoros a szakmai 

együttműködés.  
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tagja az Országos Statisztikai Tanácsnak, tagja a 

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületnek. 

 A minisztériumon belül az Igazgatási és Biztonsági Főosztály az, amely ellátja a 

minisztériumon belüli és kívüli koordinációt a hivatalos statisztika területén, így pl. ő tartja 

a kapcsolatot a KSH-val is a megállapodás teljesítésével kapcsolatban, illetve az OSAP 

felülvizsgálatot is ők koordinálják a tárcán belül. Szakmai kérdésekben a KSH-val pedig 

az adott felvételért felelős szervezeti egység áll kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a statisztikai adatelőállítási feladatok 

legnagyobb részét a KSH végzi, a KSH javaslatokat fogalmaz meg a minisztérium részére. 

Ugyanakkor a minisztérium az adatgazda, így ő az, aki a végső döntést meghozza a 

hivatalos statisztikát érintő kérdésekben. A minisztérium munkatársai rendelkeznek 

alapvető statisztikai ismeretekkel, de a helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, 

hogy ajánlatos lenne a statisztikai ismereteik bővítése. A minisztérium az OSAP évenkénti 

felülvizsgálata során kapcsolatot tart, együttműködik más Hivatalos Statisztikai 

Szolgálathoz tartozó szervekkel. A minisztérium kismértékben támogatja a nemzetközi 

kapcsolattartást, és továbbít nemzetközi szervezetek felé hivatalos statisztikai adatokat. 

Pl. Duna Bizottság, Eurostat, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO). 

Az Akkreditációs Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a helyszíni 

látogatáson elhangzottak alapján megállapította, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium a koordináció és együttműködés elvében foglalt elvárásoknak részben felel 

meg.  

 

4.1 A statisztikai szervezetek szorosan együttműködnek egymással.  

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos statisztikai tevékenysége majdnem teljes 

folyamatát – az ESTFM-ben meghatározott folyamatszakaszok közül az 

Igényspecifikáció, a Tájékoztatás és az Archiválás folyamatszakaszba tartozó néhány 

részfolyamat szakasz kivételével – a KSH végzi együttműködési megállapodás alapján, 

így a KSH-val nagyon szoros az együttműködés.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tagja az Országos Statisztikai Tanácsnak, tagja a 

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testületnek. 

Az OSAP évenkénti felülvizsgálata kapcsán az együttműködési megállapodás 

értelmében a KSH javaslatainak figyelembevételével hozza meg a döntést a 

minisztérium. Az OSAP felülvizsgálata folyamán a minisztérium konzultál más statisztikai 

szervezettel is. 
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4.2 A statisztikai szervezetek a Kódex alapelveinek betartása mellett koordinálják és felügyelik a 

hivatalos statisztikák fejlesztésében, előállításában, közzétételében érintett háttérintézményeik 

munkáját. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem rendelkezik olyan szervezeti egységgel, amely 

ellátná a tárca valamennyi hivatalos statisztikai tevékenységét. Az egyes statisztikai 

feladatok ellátása decentralizáltan történik, különböző államtitkár és helyettes 

államtitkár alá tartozva, több szervezeti egység végzi. A tárca OSAP adatgyűjtései a 

közlekedési, a postai és az infokommunikációs szakfőosztályok feladat- és hatáskörébe 

tartoznak. A különböző szakterületek OSAP adatgyűjtéseinek minisztériumon belüli és 

kívüli koordinációját az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár és a jogi és 

igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár alá tartozó Igazgatási és Biztonsági 

Főosztály látja el. A főosztály működése kiemelkedő, minden statisztikát érintő 

információt megoszt az illetékes szervezeti egységekkel. Szoros, szinte napi szintű az 

együttműködés az Igazgatási és Biztonsági Főosztály és a többi szervezeti egység között. 

Tekintettel arra, hogy a KSH végzi a minisztérium részére a teljes statisztikai adatelőállítási 

folyamatot együttműködési megállapodás alapján, így a KSH a minisztérium 

háttérintézményének tekinthető. A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe elveit a KSH 

betartja, azokat a teljes statisztikai adatelőállítási folyamatban érvényesíti. 

4.3 A statisztikai szervezetek a korszerű statisztikai ismereteket, megszerzett tudásanyagot 

megosztják egymás között a szakmai fejlődés minél hatékonyabb elősegítése érdekében. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A minisztérium az adatgazda, így ő az, aki a végső döntést meghozza a hivatalos 

statisztikát érintő kérdésekben. A minisztérium munkatársai rendelkeznek alapvető 

statisztikai ismeretekkel, de a helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy 

ajánlatos lenne a statisztikai ismereteik bővítése. A minisztérium adatgyűjtéseivel 

foglalkozó KSH-s munkatársak rendszeresen részt vesznek statisztikai ismeretek 

szélesítését célzó képzéseken, tudásmegosztó programokon, ezt meg is osztják a többi, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére feladatot ellátó egyéb KSH-s kollégával. 

4.4 A statisztikai szervezetek összehangolt álláspontot képviselnek a nemzetközi szakmai 

kérdésekben. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A minisztérium jellemzően nem vesz részt önállóan a kifejezetten statisztikai célú 

nemzetközi együttműködési rendszerekben, de néhány nemzetközi szervezettel 
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kapcsolatot tart úgy, mint az OECD, ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet), 

Duna Bizottság, UPU (Egyetemes Posta Egyesület). Ugyanakkor a helyszíni ellenőrzés 

alapján megállapításra került, hogy ajánlatos lenne bővítenie a minisztériumnak a 

statisztikai nemzetközi együttműködését, tekintettel arra, hogy a minisztérium is 

szolgáltat adatot az Eurostat és egyéb nemzetközi szervezetek felé. 

A KSH minisztérium adatgyűjtéseivel foglalkozó munkatársai rendszeresen részt vesznek 

statisztikai nemzetközi együttműködésben, a statisztikai ismereteket megosztják egymás 

között. 

4.5 A statisztikai szervezetek együttműködnek a nemzetközi adatátadások végrehajtása során. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Mind a KSH, mind maga a minisztérium továbbít hivatalos statisztikai adatokat 

nemzetközi szervezeteknek, úgy, mint pl. az Eurostat, a Duna Bizottság, az ICAO részére. 

Ezen adattovábbítások dokumentáltan történnek meg. 

 

 

5. Megfelelő szervezeti erőforrások és képességek  
 

2014. évtől az OSAP-ban elrendelt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt 

adatgyűjtésekkel, adatátvételekkel kapcsolatos valamennyi statisztikai feladatot a KSH 

végzi. Az együttműködési megállapodás értelmében a feladat ellátásának 

finanszírozása úgy történik, hogy nullszaldós átrendezés alapján a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú melléklete XVII. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása 

cím (ÁHT: 280667) terhére átvezetésre került 75.000.000,- Ft összegű előirányzat a XXXI. 

Központi Statisztikai Hivatal fejezet 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára bázisba 

beépülő módon. 

A fentiek alapján ezen elv tekintetében az adatfelvételekhez kapcsolódó hivatalos 

statisztikai adatelőállítási folyamat pénzügyi, emberi erőforrás és szakmai hátterével a 

minisztérium nevében a KSH rendelkezik. A minisztériumnál elegendő emberi erőforrás 

áll rendelkezésre, hogy a minisztérium OSAP adatfelelősei a minisztérium 

feladatkörében maradt munkájukat ellássák. A statisztikával foglalkozó minisztériumi 

munkatársak a hivatalos statisztikai feladatokat, az OSAP tervezéssel kapcsolatos 
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feladatokat azonban nem teljes munkakörben látják el, a statisztikai feladat csak egyik 

része a munkaköri feladatuknak. 

A minisztérium munkatársai rendelkeznek alapvető statisztikai ismeretekkel, de a 

helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy ajánlatos lenne a statisztikai 

ismereteik bővítése. 

Az akkreditációs eljárás során a Bizottság meggyőződött arról, hogy a minisztérium a 

hivatalos statisztikával kapcsolatban a jelenlegi feladatok ellátásához elegendő emberi 

és pénzügyi erőforrással rendelkezik.  

 

5.1 A statisztikai szervezetek számára biztosítottak a pénzügyi erőforrások ahhoz, hogy a 

hivatalos statisztikai tevékenység az elvárásoknak megfelelő szinten valósuljon meg. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A KSH-val kötött együttműködési megállapodás alapján a KSH költségvetésébe beépült 

a minisztérium adatgyűjtéseinek végrehajtásához szükséges forrás, így az adatgyűjtések 

pénzügyi háttere folyamatosan és stabilan biztosított. 

2018. évtől új adatgyűjtés került bevezetésre, az OSAP 2446 adatgyűjtés (jelentés az 

önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet hozzáférési 

pontokról), amelynek pénzügyi fedezetét a minisztérium a megállapodásban 

rögzítetteken felül, pótlólag biztosítja. 

Az akkreditációs eljárás során a Bizottság meggyőződött arról, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt adatfelvételek pénzügyi háttere minden évben 

biztosított.   

5.2 A statisztikai szervezetek biztosítják a megfelelő tudással, képességekkel és készségekkel 

rendelkező, megfelelő létszámú emberi erőforrást. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A 2014-ben kötött Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal 

megállapodásra tekintettel elsősorban a KSH-s munkatársaknak kell rendelkezniük 

megfelelő szaktudással, képességgel az egyes adatgyűjtési folyamatszakaszok 

megfelelő minőségű végrehajtása érdekében. Ezzel kapcsolatban az ismérvnek való 

megfelelés biztosított. 

A minisztériumban a hivatalos statisztikához köthető részfeladatokkal 11 fő munkatárs 

foglalkozik. Ezen felül a munkatársak közvetlen vezetői, illetve főosztályvezetői szakmai 
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döntéshozóként (9 fő) vesznek részt a minisztériumnál megmaradt hivatalos statisztikai 

feladatok megvalósításában. 

A megállapodás értelmében a KSH javaslatokat fogalmaz meg a minisztérium részére, 

ugyanakkor a minisztérium az adatgazda, így ő az, aki a végső döntést meghozza a 

hivatalos statisztikát érintő kérdésekben. A minisztérium munkatársai rendelkeznek 

alapvető statisztikai ismeretekkel, de a helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, 

hogy ajánlatos lenne a statisztikai ismereteik bővítése.  

Ami a KSH-tól megkapott adatokkal történő felhasználást, és az azokhoz kapcsolódó 

további szakmai ismereteket illeti, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a 

munkatársaknak speciális statisztikai tudással, képességgel nem szükséges rendelkezniük, 

mert az akkreditációs eljárás során világossá vált, hogy a KSH-tól a feldolgozás után 

átvett adatokat minimális szinten tovább feldolgozva használják fel, elsősorban belső, 

stratégiai döntéshozatalhoz. Ezekben az esetekben olyan feladatok jelentkeznek, mint 

pl. aggregálás, csoportosítás. Az ehhez szükséges szaktudással a minisztériumban 

dolgozó kollégák rendelkeznek, mindegyikük felsőfokú végzettségű (jelentős arányban 

jogász, közgazdász, mérnök). Amennyiben egyéb speciális szaktudásra lenne szükség, a 

szervezet biztosítja az adott kollégák számára a továbbképzés lehetőségét.  

A KSH-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatgyűjtéseit végzők munkaköri 

leírásában szerepel a statisztikai tevékenység, ellenben a minisztériumban statisztikával 

foglalkozók munkaköri leírásában nem, vagy csak egy-kettőben szerepel a statisztikai 

tevékenység ellátása.  

Az akkreditációs eljárás keretében lefolytatott helyszíni látogatás során a Bizottság azt 

az információt kapta, hogy a jelenlegi szintű és mennyiségű feladatokhoz a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium elegendő humán erőforrással rendelkezik, de statisztikával 

kapcsolatos többletfeladatokat már nehezen tudnának elvégezni.  

5.3 A statisztikai szervezetek biztosítják munkatársaik számára a szakmai tudásuk és 

képességeik fejlesztéséhez szükséges képzést. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

Ennél az ismérvnél külön vizsgálandó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a 

minisztérium adatfelvételeinek lépéseit jelentős részben végrehajtó KSH. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem rendelkezik a statisztikai tevékenységgel 

kapcsolatos továbbképzési programmal.  

Ami a KSH-tól megkapott adatok felhasználását és az azokhoz kapcsolódó ismereteket 

illeti, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a munkatársaknak speciális statisztikai 
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tudással, képességgel nem szükséges rendelkezni. A minisztérium munkatársai a 

szükséges matematikai készségekkel rendelkeznek, több munkatárs a munkavégzése 

során tett szert statisztikai ismeretekre. Közszolgálati képzés keretében próbált néhány 

munkatárs statisztikai képzésre jelentkezni, de ezek a modulok a KSH-n kívüli dolgozók 

számára nem voltak elérhetőek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium statisztikával 

foglalkozó munkatársai részéről határozott igény van szakmai jellegű továbbképzésre, 

ezzel kapcsolatban egyeztetések szükségesek.  

A statisztikai feladatot érintően az adott szakterület vezetőjének a pénzügyi tervezés 

során van annyi önállósága, hogy amennyiben szükséges, kezdeményezhet oktatást, 

képzést az érintett munkatársaknak.  

A KSH rendelkezik továbbképzési programmal, a munkatársaknak lehetősége van 

statisztikai témájú továbbképzéseken részt venni. Ez lehet belső képzés vagy a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem kötelező közszolgálati képzési rendszere.  

5.4 A statisztikai szervezetek biztosítják az infrastrukturális, ezen belül az infokommunikációs 

erőforrások megfelelő mennyiségét és minőségét. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esetében a minisztérium nem önállóan rendelkezik az 

informatikai rendszere felett, ezt a szolgáltatást ugyanis a Belügyminisztérium nevében a 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el. A NISZ Zrt. jogszabályi 

kijelölés alapján nyújtja az informatikai szolgáltatást a minisztérium részére. A Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumnak nincsen saját IT stratégiája, rájuk a központi IT stratégia 

vonatkozik. Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatás alkalmával azt az 

információt kapta, hogy amennyiben a statisztikai tevékenységgel kapcsolatban 

támogató szoftverre vagy egyéb eszközre lenne szükség, akkor azt az adott 

szakfőosztálynak jeleznie kell a helyettes államtitkárság felé, majd ha ott engedélyezik, 

és biztosítják a többletforrást, akkor a NISZ Zrt. végrehajtja a fejlesztést. A tapasztalatok 

alapján eddig nem volt statisztikával kapcsolatosan felmerülő plusz igény a 

Minisztériumban, mivel a statisztikai adateőállítási folyamat ezen szakaszait a KSH végzi 

el saját rendszerei segítségével a minisztérium részére.  

A 2014-es megállapodás alapján az adatgyűjtéseket végző KSH rendelkezik IT 

stratégiával és az adatgyűjtésekhez szükséges informatikai erőforrással. Amennyiben a 

minisztérium adatfelvételeivel kapcsolatos plusz erőforrásigény felmerül, azt a 

minisztériummal egyeztetik, és amennyiben a többletforrás átcsoportosításra kerül, 

végrehajtják.  
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a KSH között kiépült egy biztonságos VPN kapcsolat, 

amelyen keresztül a minisztérium szakfőosztályainak statisztikával foglalkozó munkatársai 

hozzáférhetnek a saját adatgyűjtéseikhez.  

 

5.5 A statisztikai szervezetek a hivatalos statisztikai tevékenység erőforrásait elkülönítetten 

jelenítik meg nyilvántartásaikban. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A 2014-es Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a KSH közötti megállapodás alapján a 

minisztérium minden évben 75.000.000 Ft-ot biztosít a KSH részére a minisztérium OSAP 

adatgyűjtéseinek végrehajtására.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül a hivatalos statisztikával foglalkozók 

részfeladatként látják el ezt a munkakört, így egyértelműen nem állapítható meg a 

gazdálkodási adatokból a hivatalos statisztikára fordított belső, minisztériumi 

személyügyi kiadásaik nagysága.  

 

 

6. Hatékony működés  
 

A minisztérium igyekszik figyelembe venni az adatszolgáltatói terhek csökkentésének 

kívánalmát, ezért minden évben az OSAP tervezésekor megvizsgálja, kiválthatók-e az 

egyes adatgyűjtések adminisztratív adatforrásokkal, illetve más Hivatalos Statisztikai 

Szolgálat tagjának adatgyűjtéséből származó információval. Az Akkreditációs Bizottság 

meggyőződött arról, hogy a minisztérium törekszik a rendelkezésre álló erőforrások 

mellett a minél jobb minőségű adatok előállítására.  

A 2014-ben megkötésre került Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai 

Hivatal közötti megállapodás értelmében az adatgyűjtés és adatátvétel feladatainak 

költségeit a minisztérium bocsátja a KSH rendelkezésére. Ezen alapelvnek történő 

megfelelés tekintetében a minisztérium adatgyűjtéseivel kapcsolatban a minisztérium és 

a KSH kvázi egy szervezetként való vizsgálata szükséges. Az adatgyűjtés során az 

adatszolgáltatói terheket figyelik, törekednek az adatszolgáltatók terheinek 

csökkentésére.   

Az Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

hatékony működés tekintetében megfelel az alapelv ismérveiben foglalt elvárásoknak. 
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6.1 A statisztikai adatfelvételek tervezése során az adatszolgáltatói teher csökkentése, illetve a 

Hivatalos Statisztikai Szolgálat működési hatékonysága érdekében az adatforrások felmérése és 

a statisztikai adatfelvételek ezek alapján történő rendszeres felülvizsgálata a hivatalos statisztikai 

tevékenység integrált része. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Az évenkénti OSAP tervezés során a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a KSH-val közösen 

mindig vizsgálja az adatszolgáltatói terhek csökkentésének, illetve az adminisztratív 

adatok átvételének lehetőségét.   

Amennyiben egy adatgyűjtés már nem releváns, megszüntetésre kerül, pl. 2018. évtől 

az OSAP 2252 nyilvántartási számú adatgyűjtéssel ez történt. Amennyiben új 

adatigények merülnek fel, és azok nem illeszthetők be egyik jelenlegi adatfelvételbe 

sem, és nem lehetséges az adatigény kielégítése elsődleges adatforrásból, akkor új 

adatgyűjtés elrendelésére kerül sor, pl. 2017. évtől az OSAP 2453 nyilvántartási számú 

adatgyűjtés.  

A minisztérium sok, saját működési területén elérhető adminisztratív adatforrást használ 

fel statisztikai célra, kiemelten a közlekedés területén, így azon adatigényekre 

vonatkozóan nem szükséges külön statisztikai adatgyűjtés elrendelése. 

Az akkreditációs eljárás során megállapításra került, hogy a felmerülő adatszolgáltatói 

terheket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti 

megállapodás szerint a KSH méri és értékeli. Az eddigi tapasztalatok alapján egy új 

kérdőíves adatgyűjtés elrendelésekor (a vezeték nélküli internettel kapcsolatos 

adatgyűjtés, OSAP 2246) időhiány miatt nem került sor a kérdőívek előzetes tesztelésére, 

de ez nem jellemző. 

6.2 A statisztikai szervezetek egyensúlyra törekednek az elérni kívánt minőség, a felhasználandó 

erőforrások mennyisége és az adatszolgáltatói terhek nagysága között. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Az akkreditációs eljárás során ismertetett gyakorlat szerint a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás értelmében a KSH a 

felhasználandó erőforrások vizsgálata mellett folyamatosan figyeli, és ellenőrzi a 

válaszadókra nehezedő terheket az adatgyűjtések során. Törekszik arra, hogy az 
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adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett az adatgyűjtések minősége megfelelő 

szinten maradjon.  

6.3 A statisztikai szervezetek az alkalmazott IT eszközöket a lehetséges mértékben harmonizálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium esetében a minisztérium nem önállóan rendelkezik az 

informatikai rendszere felett, azt ugyanis a Belügyminisztérium nevében a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el. A NISZ Zrt. jogszabályi kijelölés 

alapján nyújtja az informatikai szolgáltatást a minisztérium részére. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumnak nincsen saját IT stratégiája, rájuk a központi IT stratégia vonatkozik. Az 

Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatás alkalmával azt az információt kapta, hogy 

amennyiben a statisztikai tevékenységgel kapcsolatban támogató szoftverre vagy 

egyéb eszközre lenne szükség, akkor azt az adott szakfőosztálynak jeleznie kell a 

helyettes államtitkárság felé, majd ha ott engedélyezik és biztosítják a többletforrást, 

akkor a NISZ Zrt. végrehajtja a fejlesztést. Az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatban 

nagyrészt megvalósul a konzultáció a szervezeti egységeken belül és az egységek 

között. A KSH a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára végzett feladatok során saját IT 

stratégiájának megfelelően végzi munkáját.  

6.4 A statisztikai szervezetek a szakmai és támogató tevékenységeket megfelelően 

dokumentálják és vezetői eszközökkel nyomon követik a transzparencia és vezetői 

döntéstámogatás érdekében. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A 2014. évi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti 

megállapodás értelmében az adatátvételeket, adatátadásokat, adatszolgáltatásokat 

érintő dokumentálást a KSH végzi. Az együttműködési megállapodás „3. Az átadott 

forrás felhasználása” című pontja értelmében a KSH-nak a minisztérium részére szakmai 

beszámolót kell készítenie a Megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatok 

ellátásáról, mindig a tárgyévet követő év november 30. napjáig.  

Az Akkreditációs Bizottság rendelkezésére bocsátott munkaköri leírások alapján 

megállapítható, hogy a Minisztériumban van egy felelős személy, akinek munkaköri 

feladatai a vezetői elvárásoknak, jogszabályi előírásoknak, a Kormányzati Fejlesztési 

Ügynökség SZMSZ-ének, valamint az Általános Informatikai Projektmenedzsment 

Eljárásrendjének megfelelően informatikai referensi feladatok ellátása.   



31 

  

A minisztériumban a folyamatmenedzsment jellegű feladatok központilag kiszervezésre 

kerültek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez (KIFÜ), így ez a terület nem 

a minisztérium hatáskörébe tartozik.  

A KSH által 2014 októberében kiadott „Minőségi irányelvek a Központi statisztikai Hivatal 

folyamataira” dokumentum tartalmazza a korszerű minőségmenedzsment, a 

projektmenedzsment és a folyamatmenedzsment módszerek iránymutatásait. 

Az Akkreditációs Bizottság álláspontja alapján a minisztérium ezen ismérvnek teljes 

mértékben megfelel.   

 

7. Minőség iránti elkötelezettség 
 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

minisztérium elkötelezetett a statisztikai termékek és folyamatok minőségének 

folyamatos fejlesztése mellett. A minisztérium speciális helyzetben van, hiszen a teljes 

adatfelvételt a 2014-es Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal 

közötti megállapodás óta a KSH végzi, így biztosított a hivatalos statisztikák megfelelő 

minősége.  

A KSH rendelkezik minőségpolitikával, minőségjelentéssel, vagyis a 

minőségmenedzsment folyamatok megjelennek a hivatalos statisztikák előállítása során.  

Hiányosságként megállapításra került, hogy a minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatában külön nem jelenik meg a minőség iránti elköteleződés. A statisztikával 

foglalkozó munkatársak munkaköri leírása általánosságban tartalmazza a felelősséget 

az adatok helyességéért (hasonlóan az összes minisztériumi munkatárshoz), de a 

hivatalos statisztikák minőségére vonatkozó elvárásokra nem utal. 

A KSH az adatfelvételek végrehajtójaként javaslatokat fogalmaz meg a minisztérium 

részére, ugyanakkor a minisztérium az adatgazda, így ő az, aki a végső döntést 

meghozza a hivatalos statisztikák minőségét érintő kérdésekben. 

 

7.1 A hivatalos statisztikai információk minőségmenedzsmentjét nyilvánosan hozzáférhető 

keretrendszer definiálja. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A minisztérium adatfelvételeinek a végrehajtója a KSH, ezért az ismérvnek történő 

megfelelés tekintetében elégséges volt annak vizsgálata, hogy a tényleges 
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adatfelvétel végzésekor alkalmazásra kerülnek-e a minőségmenedzsment folyamatok. 

Tekintettel arra, hogy a KSH rendelkezik minőségpolitikával, minőségjelentéssel, vagyis a 

minőségmenedzsment folyamatok megjelennek a hivatalos statisztikák előállítása során, 

és ezek nemzetközi elvárásoknak történő megfelelése is rendszeres időközönként 

ellenőrzésre kerül a KSH-ban, az akkreditációs eljárás során a Bizottság meg tudott 

győződni arról, hogy a minisztérium adatfelvételeiért felelős KSH-s munkatársak ismerik, 

és alkalmazzák a minőségmenedzsment elveket és eszközöket, illetve a vizsgált 

adatgyűjtésekre kiterjednek a KSH-ban alkalmazott minőségügyi keretrendszer elemei.  

7.2 A hivatalos statisztikai információk minőségmenedzsmentjének megvalósulását megfelelő 

szervezeti, működési szabályok támogatják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

Az adatfelvételeket a minisztérium nevében végrehajtó KSH Szervezeti és Működési 

Szabályzatában, valamint egyéb belső utasításokban szerepel a minőségirányítás, így 

ez teljes mértékben alkalmazásra kerül a minisztérium adatgyűjtései során is. 

A minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában azonban nem szerepel a 

statisztikák előállítása során alkalmazott minőségirányítás. A statisztikával foglalkozók 

munkaköri leírásában (egy kivételtől eltekintve) nincs rögzítve a minőség iránti 

elköteleződés, valamint az sincs szabályozva, hogy milyen felelősségi rend érvényes a 

statisztikai adatok minősége tekintetében.  

7.3 A statisztikai adatelőállítási folyamatok minőségére vonatkozó elvárásokat rendszeresen 

tervezik, a teljesülést mérik, értékelik, és a folyamatminőséget fejlesztik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A KSH végzi a minisztérium adatfelvételeit. Mivel a KSH rendelkezik minőségpolitikával, a 

statisztikával foglalkozók ismerik, és betartják a minőségre vonatkozó előírásokat, és ez 

rendszeres időközönként nemzetközi szintű ellenőrzésre is kerül, ezért ezen ismérv 

tekintetében az Akkreditációs Bizottság teljes megfelelést állapított meg.  

A KSH-ban belső előírás alapján évente minden szakstatisztikára vonatkozóan 

minőségjelentés is készül, mely tartalmazza a legfontosabb minőségi indikátorokat. 

Azáltal, hogy a minisztérium adatgyűjtései beintegrálódtak a KSH adatgyűjtési 

feladataiba, a minisztérium adatgyűjtéseire is kiterjed az évenkénti minőségjelentés 

készítése.  

Amennyiben a minisztérium adatgyűjtéseivel kapcsolatban adatminőséget befolyásoló 

hiányosságot észlelnek a KSH munkatársai, konzultálnak a minisztérium illetékes 
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főosztályával, és a lehető legrövidebb időn belül elvégzik a szükséges intézkedéseket, 

melyek az adatminőség további javulását eredményezik.  

7.4 A statisztikai adatelőállítási folyamat termékeinek minőségére vonatkozó elvárásokat 

rendszeresen tervezik, a teljesülést mérik, értékelik, és a termékminőséget fejlesztik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

Az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a minisztérium nevében az 

adatfelvételt végző KSH-ban a statisztikai termékek minőségének mérése, ellenőrzése, 

valamint a hiányosságok javítása intézményesített rend szerint történik. A KSH–ban 

egységes hibajavítási szabályozás és eljárásrend szabályozza az adatokban történt 

hibák javítását, és a felhasználók tájékoztatását.   

A KSH Tájékoztatási – és Minőségpolitikájában, a Minőségi irányelvekben meghatározott 

szempontok és elvárások, valamint az egyéb egységes belső szabályozások szerint 

történnek a publikációk, az adatbázisok feltöltésének tervezése, elkészítése, a 

megvalósulás ellenőrzése.  

A KSH-ban a tájékoztatási rendszer részeként külön hibajavítási szabály, eljárási rend 

szerint történik a már megjelent publikációkban, adatokban történt hiba kijavítása, és a 

felhasználók tájékoztatása.  

7.5 A statisztikai termékekre vonatkozó minőségi információkat a felhasználók felé megfelelő 

módon kommunikálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A minisztérium adatgyűjtéseivel kapcsolatos publikációkat is a KSH végzi a 2014-es 

megállapodás értelmében. Így a minisztérium adatgyűjtéseinek minőségi információi is 

a KSH weboldalon jelennek meg. 

A KSH-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium statisztikáival kapcsolatos egyes 

kiadványoknál, illetve szakstatisztikánként, és azon belül adatgyűjtésenként is eltérő 

lehet a tájékoztatás részletezettsége. A pontosságra, az adatok összehasonlíthatóságát 

érintő információkra általában a módszertani megjegyzésekben, a meta adatokban, 

vagy a kiadvány szöveges részében, és a táblázatoknál megjegyzések alkalmazásával 

tájékoztatják a felhasználókat. A módszertani megjegyzéseket a minisztérium érintett 

szakstatisztikusával történő egyeztetés után teszik elérhetővé a KSH honlapján. 

Az Akkreditációs Bizottság ezen ismérv tekintetében részbeni megfelelést állapított meg, 

mert bár a KSH oldalán a minisztériumi adatgyűjtésekkel kapcsolatos minőségre 

vonatkozó információk megjelennek, a minisztérium honlapján nincsen erre utaló link 
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vagy aloldal, amelynek segítségével a felhasználó a minisztérium weboldaláról érkezve 

közvetlenül hozzájuthatna ezekhez az információkhoz. 

 

 

8. Megalapozott módszertan 
 

Az Akkreditációs eljárás során a Bizottság meggyőződött arról, hogy a minisztérium 

statisztikai előállítási folyamatának módszertana teljes mértékben illeszkedik a hazai és 

nemzetközi normákhoz. Az alkalmazott módszertanok jól dokumentáltak és a 

felhasználók számára teljes mértékben elérhetőek. Az alkalmazott módszertanokat 

folyamatosan felülvizsgálják és frissítik. Mind az adatszolgáltatók, mind a felhasználók 

számára hozzáférhetőek az adatfelvételben alkalmazott fogalmak, módszertanok, 

osztályozások. Az adatfelvételek a célsokaságot leíró felvételi keretre épülnek, melyeket 

a KSH és a minisztérium illetékes főosztályai folyamatos konzultáció keretében évente 

felülvizsgálnak. A revíziók módszertana a felhasználók számára elérhető.   

Figyelembe véve, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére majdnem a teljes 

statisztikai adatelőállítási folyamatot a KSH végzi, a KSH módszertannal kapcsolatos 

javaslatokat fogalmazhat meg a minisztérium részére, de a minisztérium az adatgazda, 

így ő az, aki a végső döntést meghozza a hivatalos statisztikát érintő módszertani 

kérdésekben.  

Az Akkreditációs Bizottság értékelése szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

meglapozott módszertan alapelvben foglalt ismérveknek megfelel. 

 

8.1 A statisztikai adatelőállítási folyamatban fejlesztett és alkalmazott módszertanok hazai, illetve 

nemzetközi kötelezettségekhez, ajánlásokhoz illeszkednek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A minisztérium érdekében eljáró KSH által a statisztikai adatok előállítása során 

alkalmazott módszerei a nemzetközi és hazai normáknak maximálisan megfelelnek.  

A betartandó normákat a minisztérium illetékes munkatársai is ismerik, alkalmazzák. 

Minden módszertani információ dokumentált, és hozzáférhető a KSH honlapján. 
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8.2 A hivatalos statisztikai információk előállítása során alkalmazott módszertanok strukturált 

formában dokumentáltak, a dokumentációt rendszeresen frissítik, és a felhasználók számára 

hozzáférhetővé teszik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A minisztérium adatgyűjtéseit magába foglaló szakstatisztikákról rendelkezésre áll egy 

részletes, a KSH-ban egységes szempontok és séma alapján összeállított módszertani 

leírás, amely tartalmazza: 

- az adott szakstatisztika adatforrásainak leírását, 

- a szakstatisztika jogalapjainak leírását, 

- az adatelőállítás folyamatának és módszertanának leírását, valamint 

-  kiterjed a más szakstatisztikákkal, illetve a statisztikai termékekkel való kapcsolatára is.  

A módszertani leírások évente rendszeresen frissítésre kerülnek, ezt a feladatot a KSH és 

a minisztérium adatfelelősei közösen végzik. A felhasználók számára a KSH honlapján 

elérhető a szükséges módszertani dokumentáció.  

Ezen ismérv tekintetében az Akkreditációs Bizottság azért állapított meg részbeni 

megfelelést, mert a módszertani dokumentációk valóban elérhetőek a felhasználók 

számára, de csak a KSH honlapon, miközben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

honlapján nincsen erre vonatkozó utalás, információ, tájékoztatás.  

8.3 A statisztikai adatfelvételekben alkalmazott fogalmak a hazai, illetve nemzetközi 

ajánlásoknak, normáknak megfelelnek, dokumentáltak, és a felhasználók számára 

hozzáférhetőek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

 Az akkreditációs eljárás során kapott információk alapján ezen ismérv tekintetében 

részbeni megfelelés valósult meg, ismét a vonatkozó információk hozzáférhetőségének 

hiányossága miatt. A minisztérium adatgyűjtései esetében a statisztikai adatfelvételben 

használt fogalmak megfelelnek mind a nemzetközi, mind a hazai normáknak, és a KSH 

honlapján keresztül az érdeklődők számára letölthetők/megtekinthetők. 

A felhasználó a minisztérium weboldalán azonban nem talál információkat a 

minisztérium adatgyűjtéseiben alkalmazott fogalmakról, illetve nincs olyan link sem, ami 

közvetlenül az adatgyűjtésekben alkalmazott fogalmakat leíró KSH linkre mutatna.  
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8.4 A statisztikai adatfelvételekben alkalmazott statisztikai osztályozások definiáltak, a hazai és 

nemzetközi ajánlásoknak, normáknak megfelelnek, és a nyilvánosság számára hozzáférhetők. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

Az akkreditációs eljárás során begyűjtött információk alapján a minisztérium 

adatfelvételeiben alkalmazott osztályozások teljes mértékben megfelelnek a hazai és 

nemzetközi ajánlásoknak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal 

közötti megállapodás értelmében mind az adatszolgáltatók, mind a felhasználók 

számára elérhetőek a minisztérium OSAP kérdőíveinek esetében alkalmazott 

osztályozások és nomenklatúrák a KSH honlapján, az Adatok/Módszertani információk 

(metaadatok) fül alatt. 

Amennyiben a felhasználó az adatgazda minisztérium weboldalán keresztül szeretne 

tájékoztatást kapni a minisztérium adatgyűjtéseivel kapcsolatos osztályozásokról, akkor 

nem talál sem információkat, sem pedig olyan linket, amely közvetlenül a megfelelő 

KSH aloldalra mutatna.  

8.5 A statisztikai adatfelvételek tervezését, a statisztikai adatelőállítási folyamatot az 

adatfelvételi célsokaságot leíró felvételi keretek támogatják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A 2014-es Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti 

megállapodás értelmében a minisztérium OSAP adatgyűjtéseit teljes egészében a KSH 

végzi, így ezen adatgyűjtések esetében is a KSH Gazdasági Szervezetek Regiszterében 

(GSZR) nyilvántartott szervezetek, illetve egyéb engedélyköteles nyilvántartásokban 

szereplő információk adják az egyes adatgyűjtések felvételi keretét.  

A minisztérium adatfelvételeinél, adatgyűjtésenként a minisztérium szakfelelőseivel 

egyeztetett meghatározott algoritmusok szerinti célsokaság kerül kijelölésre egy 

egységes informatikai felületen keresztül, valamint egyedi törzsszámlisták megadásával.  

Az Akkreditációs Bizottság értékelése szerint ezen ismérv elvárásainak a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium teljes mértékben megfelel.   

8.6 Az adatrevíziók dokumentáltak és a dokumentáció a nyilvánosság számára hozzáférhető. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

Az együttműködési megállapodás alapján a KSH az adatelőállítási folyamat részeként 

tervezett, illetve nem tervezett revíziókat hajt végre, amelyek teljes mértékben 

dokumentáltak és leírásuk megtalálható a KSH honlapján a Szakstatisztikai 

dokumentációk között.  
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A leírás tartalmazza a tervezett és nem tervezett revíziókat, annak minden módszertani 

leírásával. Ezek a módszertani leírások a felhasználók számára nyilvánosak és 

hozzáférhetőek.   

A felhasználók ugyanakkor a minisztérium honlapján keresztül nem kapnak információt 

az OSAP adatgyűjtésekkel kapcsolatos revíziókról, ugyanis nincs a minisztérium 

weboldalán az adatgyűjtések revíziójával kapcsolatos leírás, vagy a megfelelő KSH 

aloldalra átmutató link.  

 

 

9. Adatvédelem 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti együttműködési 

megállapodás értelmében a minisztérium statisztikával foglalkozó munkatársai a KSH 

által előállított statisztikai adatokat egyedi szinten és aggregált formában kapják meg.  

A megkapott egyedi adatokat a kollégák saját számítógépükön, a NISZ Zrt. által 

biztosított tárterületen tárolják, így az egyedi adathoz csak az adott munkatárs férhet 

hozzá. A számítógépbe történő belépés szabályozott, jelszóval védett. 

Annak ellenére, hogy 2016. évre kiépült a biztonságos VPN adatkapcsolat a KSH és a 

minisztérium között, a statisztikával foglalkozó minisztériumi munkatársak közül nem 

általánosan élnek ezzel a lehetőséggel.  

Az egyedi adat megtalálható a KSH-nál, hiszen a statisztikai adatok publikálását, egyedi 

adatkérések teljesítését a KSH végzi a minisztérium nevében. A KSH rendelkezik jelen 

elvnek megfelelő adatvédelmi, adathozzáférési szabályzattal, informatikai biztonsági 

politikával, valamint adatvédelmi felelőssel és működik Adatvédelmi Bizottság is. 

A minisztériumban a kollégák speciálisan statisztikai adatvédelmi képzésben nem 

részesülnek, az Informatikai Biztonsági Szabályzat rendelkezésit ismerik, ismerniük kell, 

erről nyilatkozatot is aláírnak. 

Egyedi adathoz hozzáférő munkatársak külön statisztikai adatvédelmi nyilatkozatot nem, 

de a jogviszony létesítésekor általános titoktartási nyilatkozat írnak alá. 

A minisztérium nem rendelkezik (egyedi) statisztikai adatok kezelésére, védelmére 

vonatkozó külön szabállyal. Informatikai biztonsági szabályzata, informatikai biztonsági 

felelőse és adatvédelmi felelőse van a minisztériumnak. Tekintettel arra, hogy a 

minisztérium közvetlenül nem gyűjt, és nem kezel statisztikai adatgyűjtésből származó 

személyes adatokat, így az adatvédelmi felelős nem foglalkozik az egyedi statisztikai 
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adatok védelmével, mert ő kizárólag a személyes adatok védelméért felel. Az 

informatikai biztonság megfelelő. Az informatikai támogatást, informatikai biztonságot 

jogszabály kijelölése folytán a NISZ Zrt. biztosítja a minisztérium részére.  

A megküldött dokumentumok, a helyszíni ellenőrzésen elhangzottak alapján az 

Akkreditációs Bizottság álláspontja szerint a minisztérium ezen elvnek részben felel meg.   

 

9.1 A statisztikai célból kezelt egyedi adatok védelmét megfelelő működési szabályok 

garantálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben felel meg.  

A minisztérium rendelkezik informatikai biztonsági szabályzattal, informatikai biztonsági 

felelőssel, de külön a statisztikai célra gyűjtött egyedi adatok védelmét biztosító 

szabályzattal nem. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti együttműködési 

megállapodás értelmében a KSH is kezeli a minisztérium adatgyűjtéseiből származó 

egyedi adatokat. A KSH rendelkezik megfelelő adatvédelmi, adathozzáférési 

szabályzattal, informatikai biztonsági politikával, valamint adatvédelmi felelőssel, és 

működik Adatvédelmi Bizottság is. 

A megkapott egyedi adatokat a minisztériumi munkatársak saját számítógépükre 

mentik le, a NISZ Zrt. által biztosított tárterületen tárolják, így az egyedi adathoz csak az 

adott munkatárs férhet hozzá. A számítógépbe történő belépés szabályozott, jelszóval 

védett. Az illetékes szervezeti egység vezetője dönti el, hogy mely kollégák férhetnek 

hozzá egyedi adatokhoz, így a hozzáférés célhoz kötött. A helyszíni látogatáson is 

megállapította az Akkreditációs Bizottság, hogy az egyedi adathoz kizárólag csak azok 

férnek hozzá, akinek jóváhagyták. 

Annak ellenére, hogy 2016. évre kiépült a biztonságos VPN adatkapcsolat a KSH és a 

minisztérium között, a statisztikával foglalkozó minisztériumi munkatársak közül nem 

általánosan élnek ezzel a lehetőséggel.  

A kiépített VPN kapcsolaton kívüli adatforgalom megkérdőjelezhető, így az 

Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy valamennyi illetékes munkatárs kizárólag a 

biztonságos VPN kapcsolaton keresztül férhessen hozzá az egyedi adatokhoz. 

Továbbá a minisztériumban a munkatársak statisztikai adatvédelmi képzésben nem 

részesülnek, az általános belépési titoktartási nyilatkozat mellett nem írnak alá statisztikai 

titoktartási nyilatkozatot. Ugyanakkor a helyszíni ellenőrzés alapján az Akkreditációs 
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Bizottság úgy ítélte meg, hogy ezekre szükség lenne, ezért ajánlást, javaslatot 

fogalmazott meg. 

9.2 Az adatok védelmét felfedés elleni védelmi módszertanok biztosítják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás 

alapján a minisztérium nevében a KSH teljesíti az adatkéréseket, és a KSH alkalmaz a 

nemzetközi sztenderdeknek megfelelő felfedés elleni védelmet az adatkiadásoknál. 

9.3 A statisztikai célból kezelt adatok védelmét szabályozott, informatikai biztonsági 

munkafolyamatok és azok technológiai fejlődéssel lépést tartó, folyamatosan karbantartott 

eszközei és szabályai garantálják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A minisztériumnak saját Informatikai Főosztálya nincsen, az informatikai feladatokat, az 

informatikai rendszerek, eszközök, szoftverek üzemeltetését a NISZ Zrt. látja el jogszabályi 

kijelölés alapján, illetve a NISZ Zrt. garantálja az informatikai biztonságot. A NISZ Zrt. 

rendelkezik megfelelően képzett, informatikai biztonságért felelős személyzettel. Ezen 

túlmenően a minisztérium rendelkezik informatikai biztonsági vezetővel. 

A megkapott egyedi adatokat a minisztériumi munkatársak saját számítógépükön 

tárolják. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat értelmében a munkatárs a 

számítógépéhez jóváhagyott jogosultság birtokában férhet hozzá.  A számítógépbe 

történő belépés jelszóval történik. Az egyedi adathoz csak az arra felhatalmazott 

munkatárs férhet hozzá.  

9.4 A statisztikai célból kezelt adatok védelmét megfelelő fizikai biztonsági eszközök és 

intézkedések biztosítják. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

 Az egyedi adatok három helyen találhatók: a KSH-ban, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumban és NISZ Zrt-nél. Mind a minisztériumban, mind a KSH-ban és mind a NISZ 

Zrt-nél biztosított a fizikai, technikai biztonság. Mindenhol ellenőrzött a beléptetés: 

kamerás megfigyelés, belépő kártyával történő beléptetés. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a személy- és vagyonbiztonsági feladatok 

koordinációját az Igazgatási és Biztonsági Főosztály látja el. 

A minisztériumi, a KSH és a NISZ Zrt. épületek vonatkozásában a jogszabálynak 

megfelelő tűzvédelmi rendszer került kiépítésre. 
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Tekintettel arra, hogy az informatikai üzemeltetést és biztonságot a NISZ Zrt. biztosítja, a 

minisztériumon belül nincs szükség IT biztonsági továbbképzésekre. A NISZ Zrt-n belül 

pedig az ilyen irányú képzések biztosítottak. 

 

 

10. Relevancia 
 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkötelezett amellett, hogy a gyűjtött információk 

alkalmasak legyenek a gazdasági folyamatok jellemzésére. Ezt erősíti az a speciális 

helyzet, hogy a minisztérium adatfelvételeivel és a statisztikai tevékenységgel 

kapcsolatos tájékozódást segítő információk közzétételét a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás 

alapján a KSH végzi. A minisztérium és a KSH egyaránt figyelmet fordít arra, hogy a 

felhasználói igényeknek megfelelő adatgyűjtésekre kerüljön sor.  

Az egyeztetések eredményeként a minisztériumi és a külső felhasználók igényei is 

beépítésre kerülnek az adatfelvételekbe és az adatközlésekbe. A minisztériumban 

vezetői szinten állapítják meg, hogy relevánsak-e az adatkörök. A külső felhasználók 

visszajelzéseit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti 

megállapodás értelmében a KSH követi nyomon, de a KSH csak a weboldal 

látogatottságát méri, a felhasználói igények mérése közvetlen megkereséssel nem 

történik, ezért a külső felhasználók igényeinek beépítése a statisztikákba kevésbé 

jellemző. 

Az Akkreditációs Bizottság a helyszíni látogatás keretében meghallgatott egy jelentős 

külső adatfelhasználót (Gabonaszövetség képviselője), aki alátámasztotta az általa 

figyelemmel kísért statisztikák relevanciáját.    

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 

relevancia elvben foglalt ismérvek elvárásainak részben felel meg. 
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10.1 A statisztikai szervezetek olyan adatokat gyűjtenek és publikálnak, amelyek fontosak a 

felhasználóknak a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok megértése és nyomon 

követése szempontjából. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH a honlapján közzétett statisztikai termékek letöltési számán keresztül figyeli, hogy 

a közzétett információk továbbra is számot tartanak-e a felhasználók érdeklődésére. A 

KSH eseti jelleggel kap közvetlen visszajelzést a felhasználóktól, de nem konkrétan a 

minisztérium adatára vonatkozóan, hanem általában a KSH által szolgáltatott, vagy 

publikált adatokat illetően. A minisztériumi belső felhasználók, elsősorban a szervezeti 

egységek vezetői egyedi visszajelzést adnak arról, hogy az információk relevanciája 

továbbra is fennáll-e. 

Sem a minisztérium, sem a KSH nem végzett eddig a minisztérium adatgyűjtéseire 

vonatkozó, a külső felhasználókat célzó felhasználói elégedettség mérést, és ez a 

közeljövőre sem volt tervbe véve.  

A vizsgált folyamatok bemutatására alkalmazott adatgyűjtési és feldolgozási módszerek 

meghatározásában a minisztérium alapvetően a KSH-ra támaszkodik.  

 

10.2 Minden statisztikai adatfelvételnek létezik a nyilvánosság számára elérhető vagy más 

módon hasznosuló eredménye. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.   

A KSH-val kötött megállapodás értelmében a minisztérium feldolgozott 

adatgyűjtéseiből és adatátvételeiből az adatvédelmi szabályok betartásával a KSH 

publikálja az adatokat, részben a STADAT rendszer tábláiban, a Tájékoztatási 

adatbázisban, illetve a különböző évközi és éves kiadványaiban. A nyilvánosság 

számára akkor nem teszik hozzáférhetővé az adatfelvétel eredményét, ha ezt az 

adatkör jellege miatt az adatvédelmi szabályok betartása indokolja, illetve ha a 

minisztérium csak saját belső céljaira akarja felhasználni a gyűjtött adatokat. 

Azoknál a témaköröknél, amelyeknél az adatvédelmi szabályok betartása mellett 

lehetséges, a KSH egyeztetve a minisztérium szakmai főosztályaival igyekszik évről évre 

keresni a lehetőséget a publikálható adatok körének és mélységének (pl. területi 

vonatkozásban, szakmai részletezettségben) bővítésére. 

Az Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy a minisztérium a rendelkezésre álló hivatalos 

statisztikai adatokat minél szélesebb körben hozza nyilvánosságra, tegye elérhetővé a 

külső felhasználók számára is. 
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11. Pontosság és megbízhatóság 
  

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkötelezett abban, hogy a statisztikák pontos és 

megbízható képet adjanak a megfigyelt folyamatokról. Mivel a KSH-val kötött 

megállapodás értelmében a minisztérium adatfelvételeit és az előállított statisztikák 

közzétételét a KSH végzi, így a statisztikák pontossága és megbízhatósága biztosított. 

A hivatalos statisztikai tevékenységhez kapcsolódó megállapodásban részletezett 

feladatokat (ESTFM I. Igényspecifikációtól a IX. Archiválás folyamatszakaszba tartozó 

részfolyamat szakaszokat) a KSH saját szabályzatai alapján és az általa saját hivatalos 

statisztikai tevékenysége vonatkozásában is alkalmazott és az európai uniós 

akkreditáció alapján elfogadott hazai és nemzetközi jogszabályi követelményeknek, 

eljárásoknak, szabványoknak megfelelően látja el. Ennek következtében a KSH 

megfelel a statisztikai adatelőállítási folyamat eredményeként előálló termékekre 

vonatkozó legfontosabb elveknek is (relevancia, pontosság, időszerűség, koherencia és 

hozzáférhetőség). 

A statisztikai termékek, tartalmak pontosságának ismérveit a KSH elérhetővé teszi a 

felhasználók számára, illetve ennek esetleges korlátairól tájékoztatják mind a 

minisztérium szakfőosztályait, mind a külső felhasználókat. 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a minisztérium a pontosság és 

megbízhatóság elvben foglalt ismérvek elvárásainak megfelel. 

 

11.1 A statisztikai szervezetek meghatározzák a statisztikai termékek pontossági kritériumait. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A minisztérium adatfelvételeinek végrehajtása során, az adatgyűjtés-szervezési 

munkafolyamat alatt a KSH folyamatosan figyeli a beérkezési arányokat a KSH 

elektronikus adatgyűjtési rendszerén (KSH-ELEKTRA), az adatállományok központosított 

átvételét, átadását támogató informatikai rendszerén (KARÁT), valamint az adatok 

beérkezését egységesen dokumentáló rendszerén (GÉSA) keresztül, és törekszik az 

adatok teljes körű begyűjtésére az adatszolgáltatóktól.  

A KSH-ban évente készülő, a minisztérium adatgyűjtéseire is kiterjedő minőségjelentések 

tartalmazzák az előállított statisztikák pontosságára és az adatok megbízhatóságára 

vonatkozó információkat is.  
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11.2 A statisztikai szervezetek tájékoztatják a felhasználókat az eredmények pontosságáról. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH-val kötött megállapodás értelmében az adatelőállítás pontosságára vonatkozó 

információkat a KSH dokumentálja az adatfeldolgozó alrendszerekben. A 

dokumentáció tartalmazza, hogy teljes vagy mintavételes volt az adatgyűjtés, milyen 

volt a válaszadók aránya, mik a mintavételi szempontok, figyeli a teljes populáció 

számosságát, és minden olyan egyéb körülményt feltüntet, amely az adatgyűjtés 

eredményét befolyásolhatja. Az adatok statisztikai korrekcióját is a KSH végzi el. 

Revíziókra a KSH revíziós politikája szerint kerül sor, rendkívüli adatrevízió nem fordult elő.  

A felhasználókat az eredmények pontosságáról, az adatok összehasonlíthatóságát 

érintő információkról a módszertani megjegyzésekben, a metaadatokban, vagy a 

kiadvány szöveges részében és a táblázatoknál írt megjegyzésekben tájékoztatja a KSH. 

A módszertani megjegyzéseket a minisztérium érintett szakstatisztikusaival történő 

egyeztetés után teszik ki a honlapra. 

A módszertani leírások rendszeres, éves aktualizálását a KSH és a minisztérium 

adatfelelősei közösen végzik. Ezek a dokumentumok a KSH honlapján érhetők el, a 

minisztérium honlapján nincs erre vonatkozó információ. 

 

 

12. Időszerűség és időbeli pontosság 
 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás 

értelmében az előállított statisztikákat és a kapcsolódó statisztikai információkat a KSH 

teszi közzé a saját előírásai, a statisztikai információk közzétételére vonatkozó 

szabályzata alapján.  

A hivatalos statisztikai adatok és egyéb információk csak a KSH honlapján jelennek meg, 

a minisztérium honlapján nem elérhetők, még a KSH honlapjára mutató link formájában 

sem. A KSH Tájékoztatási naptárában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium publikációi a 

KSH publikációitól nem különülnek el, így a felhasználó nem kap információt a 

minisztérium statisztikáinak közlési időpontjáról. 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az 

időszerűség és pontosság elvben foglalt ismérvek elvárásainak részben felel meg. 
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Az Akkreditációs Bizottság javasolja, hogy a minisztérium vizsgálja felül a Tájékoztatási 

naptárral kapcsolatos gyakorlatot, hiszen a felhasználók részére fontos, hogy tisztában 

legyenek a minisztériumi adatok nyilvánosságra hozatalának időpontjaival, 

időszerűségével.  

 

12.1 Az adatok közlési időpontja a lehető legközelebb van a vonatkozási időponthoz vagy 

időszakhoz. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

A KSH-val kötött megállapodás értelmében az előállított statisztikákat és a kapcsolódó 

statisztikai információkat a KSH teszi közzé. Az adatok közlési időpontja a KSH és a 

minisztérium közti egyeztetés eredményeként a minisztérium döntésén alapul. A 

minisztérium és a KSH is elkötelezett annak érdekében, hogy az előállított hivatalos 

statisztikák a lehető leggyorsabban elérhetők legyenek a felhasználók számára, 

figyelembe véve az irányadó módszertani és minőségi elvárásokat. 

12.2 A hivatalos statisztikai adatokat tájékoztatási program szerint kitűzött időpontokban teszik 

közzé, amely naprakész, nyilvános és előzetesen megismerhető. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A minisztérium hivatalos statisztikáit a KSH Tájékoztatási naptárában közölt 

időpontokban teszik közzé. A tájékoztatási időpontok meghatározásánál a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás értelmében 

fontos szempont a jó minőségű adatállományok előállításához szükséges feldolgozási 

idő figyelembe vétele mellett a nemzetközi szervezetek (Eurostat, OECD, Duna Bizottság, 

ICAO) felé történő adatátadás ideje is.  

A minisztérium honlapján a KSH Tájékoztatási naptára még a KSH honlapjára mutató link 

formájában sem érhető el, így a felhasználó nem kap információt a minisztérium 

tájékoztatási programjáról.  

 

13. Koherencia és összehasonlíthatóság 
 

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkötelezett abban, hogy az előállított hivatalos 

statisztikák konzisztensek és összehasonlíthatók legyenek. Ezt erősíti, hogy a minisztérium 
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hivatalos statisztikáinak előállításával megbízott KSH az adatelőállítás során a legjobb 

nemzetközi és hazai módszertanokat alkalmazza.  

A KSH által alkalmazott nemzetközi és hazai normákat a minisztérium illetékes 

munkatársai ismerik, és a módszertani kérdésekben a KSH javaslatát figyelembe véve 

döntenek. 

A minisztérium és a KSH is törekszik arra, hogy az adatvédelmi szabályok betartása 

mellett biztosított legyen az országon belüli területi adatok összehasonlíthatóságának a 

lehetősége, ahol ezt az adatfelvétel sajátosságai lehetővé teszik, valamint törekednek 

a minél hosszabb összehasonlítható idősorok közzétételére is. 

Az Akkreditációs Bizottság megállapítása szerint a koherencia és összehasonlíthatóság 

elvben foglalt ismérvek elvárásainak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium teljes mértékben 

megfelel. 

 

13.1 Érvényesül a statisztikai adatfelvételek belső és más szakstatisztikákkal való konzisztenciája. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Azoknál a minisztériumi adatgyűjtéseknél, ahol ez releváns, a KSH összeveti az 

adatfelvételek eredményét más szakstatisztikák keretében előállított adatokkal 

(teljesítmény- (árbevétel), munkaügyi- és beruházás statisztika témakörében), illetve a 

beérkezett adatokat az eredménykimutatások adataihoz is hasonlítják. 

Az adott szakstatisztikán belül előállított részadat-összegzett adat konzisztenciáját a KSH 

és a minisztérium is ellenőrzi. 

A KSH-ban a minisztérium szállítási és infokommunikációs témakörű évközi és éves 

adatgyűjtéseinek adatait vállalkozás szinten összehasonlítják és ellenőrzik. Az eltérések 

okáról az adatszolgáltatókkal egyeztetnek, és az érintett tárgyidőszakra vonatkozóan 

(ha szükséges, akkor visszamenőlegesen is) a javított kérdőíveket újra bekérik a KSH-

ELEKTRA, illetve KARÁT rendszereken keresztül. Ezt követően javítják a már meglévő 

adatállományokat, ezzel együtt minden publikációs forrást is frissítenek. 

A minisztérium által közvetlenül teljesített nemzetközi (szállítási) adatszolgáltatások 

esetében a negyedéves és éves adatok konzisztenciáját a minisztérium is ellenőrzi. 
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13.2 A hivatalos statisztikai információk országon belüli területi összehasonlításának a 

lehetősége biztosított. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel. 

Ahol az adatgyűjtések jellegéből adódóan erre lehetőség van, ott az országon belüli 

területi adatok elérhetők régió/megye szinten, illetve település szinten is (pl. OSAP 1708 

nyilvántartási számú távközlési adatok, OSAP 1811 nyilvántartási számú postai adatok, 

OSAP 1995 nyilvántartási számú televízió-szolgáltatás adatgyűjtések).  

A minisztérium és a KSH is törekszik arra, hogy ahol ezt az adatfelvétel sajátosságai 

lehetővé teszik, az adatvédelmi szabályok betartása mellett minél több területi adat 

elérhető legyen a felhasználói igényeknek megfelelő bontásban.  

 

13.3 A statisztikai adatelőállítási folyamatban alkalmazott módszertanok, valamint az adatok 

közlési módja összevethetők a nemzetközi szervezetek közlési gyakorlatával. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

Az akkreditációs eljárás során az Akkreditációs Bizottság meggyőződött arról, hogy a 

minisztérium hivatalos statisztikáinak előállítása során alkalmazott módszertanok, 

valamint az adatközlési módok teljes mértékben illeszkednek a hazai és nemzetközi 

normákhoz. 

A módszertanra és az adatközlésre vonatkozó normákat a minisztérium és a KSH 

rendszeresen, évente egyezteti. Az egyeztetések során törekednek arra, hogy a hazai 

módszertant összeegyeztessék a releváns nemzetközi szervezetek (Eurostat, OECD, 

Duna Bizottság, ICAO, CEMT) módszertanával. Az adatokat az érintett nemzetközi 

szervezetek által elvárt bontásban is közlik. Az éves módszertani egyeztetések 

eredményét a KSH a hivatalos statisztikák módszertani dokumentációjában is átvezeti. 

 

13.4 Érvényesül az adatok időbeli konzisztenciája. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak teljes mértékben megfelel.  

A minisztérium adatgyűjtéseiből származó idősorok 2014-től állnak rendelkezésre; 

hosszabb idősorok a postai adatok esetében érhetők el.  

Az idősorok töréseinek kezelésére visszavezetés nem történt. Az idősortörés miatti 

korlátozott összehasonlíthatóságra a KSH felhívja a felhasználók figyelmét. 
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13.5 Az összehasonlíthatóságát korlátozó tényezőket egyértelműen jelzik 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A hivatalos statisztikák összehasonlíthatóságát korlátozó tényezők (idősortörések, 

adatszolgáltatói kör bővülése) miatti részleges összehasonlíthatóságra a KSH a 

módszertani megjegyzésekben, a metaadatokban, illetve a kiadvány szöveges 

részében, és a táblázatoknál írt megjegyzésekben hívja fel a felhasználók figyelmét. A 

módszertani megjegyzéseket a minisztérium érintett adatfelelőseivel történő egyeztetés 

után teszik ki a honlapra.  

A módszertani dokumentációk csak a KSH honlapján érhetők el, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium honlapján nincs erre vonatkozó információ, és nincs a KSH megfelelő 

oldalára mutató link sem, így a felhasználók nem juthatnak el közvetlenül ezekhez az 

információkhoz a minisztérium weboldaláról. 

 

14. Hozzáférhetőség és érthetőség  
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal közötti megállapodás 

értelmében az előállított statisztikákat és a kapcsolódó statisztikai információkat a KSH 

teszi közzé a felhasználók számára, mind kiadványok, mind eseti adatkiadások 

formájában. A publikációk nagy többsége (STADAT táblák, Statisztikai tükrök anyaga) 

angol nyelven is megjelenik. A publikációk elektronikus formában elérhetők. 

Az adatok közzétételének rendje a KSH saját szabályzatai, előírásai alapján történik. A 

minisztériumnak nincs statisztikai adatkiadással, nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 

szabályzata. (Kizárólag a közérdekű adatkiadásról létezik szabályzat, de a statisztikai 

adatokat nem annak keretében hozzák nyilvánosságra).  

A minisztérium honlapján nem jelennek meg a nyilvánosságra hozott statisztikai adatok, 

az adatok értelmezését segítő, leíró metaadatok, és nincs információ a hivatalos 

statisztikai adatokhoz való hozzáférés szabályairól sem, ezek kizárólag a KSH honlapján 

hozzáférhetők.  

A minisztérium honlapján található ugyan egy oldal, ahol a minisztérium fejezetébe 

tartozó OSAP adatgyűjtések felsorolásszerűen megjelennek (az adatgyűjtés 

nyilvántartási száma szerint az adatgyűjtés gyakoriságával, az adatszolgáltató 

megnevezésével, a beérkezési határidővel és a minisztériumi adatfelelőssel), illetve ezen 

adatgyűjtések kérdőíveinek és kitöltési útmutatóinak elérhetősége feltüntetésével, de 

az adatgyűjtésekből készített és publikált hivatalos statisztikák itt nem elérhetők, még a 

KSH honlapjára mutató link formájában sem. 
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A felhasználók nem tudják, hogy az általuk kért adat a minisztérium adata és nem KSH-s 

adat, ahogy ez egy jelentős felhasználóval (Gabonaszövetség) történt konzultáció 

alapján nyilvánvalóvá is vált.  

Ez az információ hiány abból eredhet, hogy a hivatalos statisztikai adatok, publikációk 

kizárólag a KSH honlapján jelennek meg, így a felhasználók részére ez azt sugallja, hogy 

a kért adatok tulajdonképpen KSH adatok. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Akkreditációs Bizottság megállapítása alapján a 

hozzáférhetőség és érthetőség elvében foglalt elvárásoknak a tájékozódás lehetőségét 

és a publikációs gyakorlat megjelenítését érintő hiányosságok miatt jelenleg részben 

felel meg.  

 

14.1 A statisztikai szervezetek rendelkeznek a közzétételi rendet szabályozó nyilvános 

dokumentummal. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH-val kötött megállapodás értelmében az előállított statisztikákat és a kapcsolódó 

statisztikai információkat a KSH teszi közzé a felhasználók számára, mind kiadványok, 

egyéb táblázatok, mind eseti adatkiadások formájában.  

A minisztérium nem rendelkezik a közzétételi rendet szabályozó saját szabályozóval, a 

minisztérium statisztikái a KSH Tájékoztatási politikájának irányelveit és a KSH saját belső 

utasításait követve kerülnek publikálásra. Ez a dokumentum a KSH honlapján elérhető, 

de a minisztérium honlapján nem jelenik meg, és még link sem mutat a KSH honlapon 

közzétett dokumentumhoz.  

Tekintettel arra, hogy a minisztériumban a statisztikai adatkiadás, adathozzáférés nincs 

leszabályozva, így az Akkreditációs Bizottság ezen ismérv tekintetében csak részbeni 

megfelelést állapított meg. 

 

14.2 A statisztikai adatfelvételből származó információkat a felhasználói igényekre tervezett 

csatornákon keresztül aggregált, illetve mikroadatok formájában is hozzáférhetővé teszik. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH-val kötött együttműködési megállapodás alapján a minisztérium statisztikával 

foglalkozó munkatársai a KSH által előállított statisztikai adatokat aggregált formában 

és egyedi szinten kapják meg.   
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A minisztérium nem rendelkezik (egyedi) statisztikai adatok kezelésére, védelmére 

vonatkozó külön szabállyal. A helyszíni látogatás során megállapítást nyert, hogy a 

szervezet munkatársai a kifejezetten statisztikai célra gyűjtött mikroadatokhoz hatósági, 

igazgatási, egyéb nem statisztikai célból nem férnek hozzá. A minisztérium a 

mikroadatokhoz való tudományos célú hozzáférést sem szabályozza.  

A minisztérium hivatalos statisztikáihoz való hozzáférést a KSH Tájékoztatási politikája és 

adathozzáférési utasítása, valamint a KSH Kutatószobai hozzáférésre vonatkozó belső 

szabályai szabályozzák. Az előzetes egyeztetés során a minisztérium kapcsolattartója, az 

Igazgatási és Biztonsági Főosztály főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy ez idáig a 

minisztériumi adatok tudományos célból történő kiadására, hozzáférésére vonatkozóan 

sem a minisztériumhoz, sem a KSH-hoz nem érkezett megkeresés. A KSH honlapján 

nyilvánosan elérhető szabályozást a minisztérium munkatársai kevésbé ismerik.  

A minisztérium adatgyűjtései elsősorban a saját stratégiai döntéshozatalukhoz szükséges 

adatigényeket, illetve a nemzetközi szervezetek felé történő adatszolgáltatáshoz 

szükséges adatigényeket fedik le, és a hivatalos statisztikai adatok minél szélesebb 

körben történő nyilvánosságra hozatala nem elsődleges szempont. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem üzemeltet közösségi média felületet, amelyen 

statisztikai információk lennének elérhetők, a statisztikai információkra való 

figyelemkeltés céljából a KSH twitter és facebook alkalmazás létezik, ahol a minisztérium 

külön nem jelenik meg, nem közöl hivatalos statisztikai adatokat, információkat.  

 

14.3 A statisztikai termékek közzététele mellett azok értelmezését segítő leíró metaadatok is 

nyilvánosak, és a felhasználók számára érthetőek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH-val kötött megállapodás értelmében az előállított statisztikai termékek 

értelmezését segítő módszertani információkat, metaadatokat is a KSH teszi elérhetővé 

a felhasználók számára. 

A módszertani dokumentációk csak a KSH honlapján érhetők el, a minisztérium 

honlapján nincs erre vonatkozó információ, és nincs a KSH megfelelő oldalára mutató 

link sem, így a felhasználók nem juthatnak el közvetlenül ezekhez az információkhoz a 

minisztérium weboldaláról. 
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14.4 A statisztikai termékekhez történő hozzáférés elsődleges formája az elektronikus közzététel. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel. 

A KSH-val kötött megállapodás értelmében az előállított statisztikák és a kapcsolódó 

statisztikai információk (kiadványok, eseti adatkiadások) elektronikus formában 

elérhetők a felhasználók számára, de csak a KSH honlapján. A minisztérium honlapján 

nem érhetők el a statisztikai termékek és az azokhoz kapcsolódó információk, adatok. 

A KSH a honlapján megjelenő statisztikákat (beleértve a minisztérium hivatalos 

statisztikáit és a kapcsolódó információkat) rendszeresen frissíti. Az együttműködési 

megállapodás értelmében a STADAT táblák rendszerében a feltöltési naptárban 

közzétett időpontokban éven belül negyedévente frissülnek az adatok, az előző 

negyedévek adatai is. Az évközi adatok előzetesek, az éves adatok beérkezése, és 

ellenőrzése után kerülnek véglegesítésre és publikálásra. 

 

14.5 A legfontosabb hivatalos statisztikai információk idegen nyelven is elérhetőek. 

Értékelés: Az ismérv elvárásainak részben megfelel.  

A KSH a minisztérium megbízásából előállított statisztikai adatok nagy többségét és a 

kapcsolódó statisztikai információkat angol nyelven is közzéteszi, a KSH Tájékoztatási 

politikájának irányelvei szerint. A STADAT táblák teljes mértékben elérhetőek angol 

nyelven, az angol tartalom a magyar nyelvűvel együtt frissül. A Statisztikai tükrök 

szöveges és táblázatos anyaga is elérhető angolul, ezek egy héttel később jelennek 

meg, mint a magyar verzió. Az eljárási rend megegyezik a magyar nyelvű kiadványok 

szerkesztési anyagának egységes előkészítésével, ellenőrzésével, lektorálásával és az 

engedélyezési eljárással.  

A minisztérium felelősségébe tartozó hivatalos statisztikai információk angol nyelven is 

csak a KSH honlapján érhetők el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján nincs az 

angol nyelvű elérhetőségre vonatkozó információ, és nincs a KSH angol nyelvű 

honlapjára mutató link sem. 
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6. Az Akkreditációs Bizottság javaslata a jelentés megállapításai 

alapján 
 

A vizsgálati jelentésbe foglalt ténymegállapítások és értékelés alapján az Akkreditációs 

Bizottság a KSH elnökének a következő javaslatot teszi: 

Az Akkreditációs Bizottság javasolja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezésével 

létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium Hivatalos Statisztikai Szolgálat 

tagjaként történő akkreditálását. 

Ugyanakkor a Bizottság javasolja a 2. szakaszban megfogalmazott ajánlások szerinti 

fejlesztések, változtatások figyelembe vételét, szükség szerinti végrehajtását a hivatalos 

statisztikai tevékenységet érintő szervezeti átalakítások során.  

A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt elveknek történő magasabb szintű 

megfelelés érdekében a fejlesztési intézkedéseket a bekövetkezett névváltozásra 

tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak kell kidolgoznia.  

A jelentés ajánlásaiból következő fejlesztéseket a névváltozással tovább működő 

szervezetnek kell érvényre juttatnia. 
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7. Az értékelt szervezet észrevételei, eltérő álláspontja a jelentés 

megállapításaival kapcsolatban 
 

Az értékelt szervezetnek észrevétele, eltérő álláspontja a jelentéssel kapcsolatban nem 

maradt fenn. 
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I. Melléklet – A helyszíni értékelés résztvevői 
 

Helyszíni értékelés - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Dátum: 2018. március 28., április 05. és április 06. 

 

 Akkreditációs Bizottság tagjai 

1. dr. Láng Dóra, Elnök 

2. Varga Éva  

3. Krasznai Andrea 

 A helyszíni értékelés szervezet részéről jelen volt résztvevői (név; szervezeti 

egységének neve; titulus; szerepe, amit az audit során betöltött) 

4. d   dr. Solymár Károly Balázs, Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkár, OST 

tag 

 

5. dr  dr. Koncz Pál, Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár 

 

6. Lu dr. Mosóczi László, Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkár 

 

Lu 

7. dr   
 c Lucza Vilmos Informatikai Biztonsági Vezető, és az Infokommunikációs 

Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője 

 

8. Tóth Péter, az Igazgatási és Biztonsági Főosztály főosztályvezetője 

9. dr. dr. Bánkúti Erzsébet Beáta, a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi 

Szolgáltatásstratégiai Főosztály főosztályvezetője 

 

10. dr. Benkő Tamás János, az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs 

Főosztály főosztályvezetője 

 

11. Kovács Mónika főosztályvezető-helyettes, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály 

 

12. dr. Kiss Noémi pénzügyi referens, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály 
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13. Molnár Marianna Tünde közlekedési referens, Közlekedési Szolgáltatási 

Főosztály 

 

14. Horváth József főosztályvezető-helyettes, Légi- és Víziközlekedési Főosztály 

 

15. Gerencsér Zsolt hajózási referens, Légi- és Víziközlekedési Főosztály 

 

16. dr. Farkas József Zoltán légiközlekedési referens, Légi- és Víziközlekedési 

Főosztály 

 

17. Mi Mikulás Róbert, a Jármű Módszertani Hatósági Főosztály főosztályvezetője 

 

18. Alscher Tamás, a Vasúti Hatósági Főosztály főosztályvezetője 

 

19. Szigeti Zoltán, a Hajózási Hatósági Főosztály osztályvezetője 

 

20. Kneisz Ferenc kirendelt munkatárs, Infokommunikációs Gazdaság- és 

Társadalomfejlesztési Főosztály 

21. Lehosik Béla kirendelt munkatárs, Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési 

Főosztály 

 A szervezet értékelését előkészítő koordinátor(ok) az értékelt szervezetnél 

22. Lajdi Margaréta, az Igazgatási és Biztonsági Főosztály főosztályvezető-

helyettese 

 Egyéb meghívottak, külsős résztvevők 

23. Pó Pótsa Zsófia főtitkár, Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és 

Kereskedők Szövetsége 

 


