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 Téma Előterjesztő 

1. Az OST tisztségviselőinek megválasztása Dr. Soós Lőrinc 

2. A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését célzó kormányzati 

programból következő feladatok áttekintése 

Dr. Probáld Ákos 

3. Az OST munkabizottságainak létrehozása, az eddigi munkabizottságok 

megszüntetése 

Dr. Soós Lőrinc 

4. Az európai jogi környezet, különös tekintettel az Európai Statisztikai 

Rendszerre 

Dr. Vukovich   

Gabriella 

5. Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe (Code of Practice) Varga Zoltán 

Az ülésen részt vettek 

az OST tagjai, illetve néhány esetben a képviseletüket ellátó személyek tanácskozási joggal, 

valamint az állandó meghívottak: Csizmár Csabáné (OEP), Dr. Bártfai Zsolt (Dr. Jóri András 

távollétében, OBH) 

a KSH képviseletében: Dr. Vukovich Gabriella (a KSH elnöke), valamint a KSH 

szakfőosztályainak meghívott vezetői, illetve helyettesei 

 

előterjesztőként: Dr. Soós Lőrinc (KSH), Dr. Probáld Ákos (KSH), Dr. Vukovich Gabriella 

(KSH), Varga Zoltán (KSH) 
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Dr. Vukovich Gabriella köszöntötte az OST tagjait, a többi résztvevőt és az OST Ügyrendjének 3. 

pontja alapján javasolta, hogy az OST titkára Dr. Soós Lőrinc, a Magyar Statisztikai Társaság 

elnöke, a KSH gazdasági vezetője legyen, akit jóváhagyásra fel fog terjeszteni a miniszterelnök úr 

elé.  

Átadta a szót Dr. Soós Lőrincnek, aki köszöntötte a jelenlevőket, majd szavazásra bocsátotta az 

OST napirendjét, amihez sorrendi korrekciót javasolt (3. és 5. napirend felcserélődik, mert az 5. 

napirend szorosan kapcsolódik a 2. napirendhez), melyet a Tanács egyhangúlag elfogadott. 

 

Napirend: Az OST tisztségviselőinek megválasztása 

 

Az OST titkársága előzetesen felmérte, hogy támogatja-e az OST tagsága Sándorné dr. Kriszt Éva 

jelölését az OST elnöki tisztjére. Az OST tagok egyértelműen támogatták a jelölést. Az OST tagok 

az ülésen egyhangúlag megszavazták, hogy 2011. december 31-ig Sándorné dr. Kriszt Éva töltse be 

az OST elnöki tisztjét, aki levezette az ülés további részét. 

 

Napirend: A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését célzó kormányzati programból 

következő feladatok áttekintése 

 

Dr. Probáld Ákos ismertette az előzményeket: 2007-ben az Európai Tanács állásfoglalása szerint a 

bürokratikus terheket 25%-kal szükséges csökkenteni 2012-ig. Vilniusban 2008-ban EUROSTAT-

DGINS konferenciára került sor, ez évben csatlakozott Magyarország az Európai Tanács 

állásfoglalásához, melynek alapelveit az 1058/2008. (IX. 9.) Kormányhatározatban rögzítették. 

2010-ben az NGM vezetésével megalakult a Vállalkozói Adminisztratív Tehercsökkentési 

Munkacsoport. 

A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt áttekintő vizsgálatot készített a vállalkozások 

számára legnagyobb terhet jelentő adminisztratív terhekről az ún. SCM modell alkalmazásával. Az 

első kormányzati „csomag” keretében (ún. első csapás) tervezett 100 Mrd Ft adminisztratív terheket 

érintő megtakarításából 0,5 Mrd Ft jutna a statisztikai adatszolgáltatás felülvizsgálatára.  

A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati 

programról szóló 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat 6. pontja a statisztikáról és az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Programról (OSAP) tesz említést, mely alapján a következő kérdésekkel 

kell a közeljövőben a statisztikai rendszerek működtetőinek foglalkoznia az adminisztratív terhek 

csökkentése érdekében: 
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a) Az adatgyűjtések közti tartalmi átfedések kiküszöbölése,  

b) lehetőség szerint adminisztratív források statisztikai célú használata, 

c)  állami, önkormányzati adatforrások alkalmassá tétele statisztikai célú felhasználásra, 

d) indokolatlan adatgyűjtések megszüntetése, 

e) statisztikai adatgyűjtések végrehajtása a lehető legalacsonyabb költséggel és leghatékonyabb 

módon – a KSH-nál történő koncentrálás lehetőségének vizsgálata, 

f) a statisztikai adatlapok elektronikus kitölthetőségének biztosítása, 

g) egységes hatásvizsgálati módszertan. 

Ismertette a kormányhatározat végrehajtásából adódó feladatokat: az OSAP-ban elrendelt, 

vállalkozásokat érintő közvetlen adatgyűjtések megalapozottságának vizsgálata, felelős: KIM 

és a hivatalos statisztikai szolgálat (HSSz) tagjai, határideje az OSAP ütemezése szerint történik. 

 

Szükséges kialakítani a vállalkozásokat érintő adatgyűjtések információs bázisát, mely bemutatja az 

adatgyűjtések megalapozottságát. Meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozásokat is érintő adatgyűjtések 

közül melyek jöhetnek számításba és milyen súllyal a vállalkozások terheinek csökkentése 

érdekében. Az egységes adatbázis tartalmi kialakításának határideje: június 16. KSH, illetve 

adatokkal való feltöltése 2011. június 30., a hivatalos statisztikai szolgálat szervei vonatkozásában: 

2011. július 18. 

 

Tartalmi felülvizsgálat az átfedések és nem hasznosuló adatok kiszűrése érdekében, felelős: 

KIM és a HSSz tagjai, határideje az OSAP ütemezése szerint. 

Hangsúlyozta, szükséges megvizsgálni, hogy az adatkérést milyen felhasználói igény indokolja és 

hol hasznosul a begyűjtött adat, más forrásból rendelkezésre áll-e? Az adatgyűjtés összevonható-e 

más adatgyűjtésekkel, mi a következménye annak, ha az adott adatgyűjtés nem valósul meg, 

lehetőség van-e az adatgyűjtés elektronikus úton történő teljesítésére. A fentieken túl egyéb 

szempontok figyelembe vételére is szükség van: adatszolgáltatói kör nagysága, adatszolgáltatás 

gyakorisága, kérdőív jellemzői, mellékletek, kitöltési útmutató és segédletek vizsgálata. 

Adminisztratív adatátvétel lehetőségeinek vizsgálata, felelős: KIM és a HSSz tagjai, határidő az 

OSAP ütemterve szerint. Ez inkább középtávú feladat, melyet alapos tartalmi egyeztetésnek kell 

megelőznie és ahhoz kapcsolódóan egységes definíciók kialakítására van szükség. A jogszabályi 

kereteket újra kell gondolni, szükség esetén módosítani. Biztosítani kell az infrastrukturális hátteret 

és meg kell vizsgálni, hogy a nyilvántartás alkalmas-e statisztikai célú adatátvételre. E típusú 

vizsgálat a KSH-ban évek óta projekt keretében folyik. 
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Az adatgyűjtések végrehajtási költségeinek vizsgálata szintén a KIM és a HSSz tagjai (saját 

adatgyűjtéseik tekintetében) feladata, az OSAP ütemezése szerinti határidő betartásával (2011. 

július 18.). Az adatgyűjtések költségkalkulációját össze kell állítani és fel kell tüntetni az OSAP-

ban. 

Az elektronikus adatgyűjtés kiterjedtségét fel kell térképezni a hivatalos statisztikai 

szolgálatban, az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségének megteremtésére munkaterveket 

szükséges készíteni. A jelenleg is működő KSHXML 2011-ben már a KSH által elrendelt 

adatgyűjtések közel 60%-át lefedi. Az új, felhasználóbarát rendszer 2013. január 1-jétől lesz 

elérhető. Az adatszolgáltatók több mint fele még a hagyományos módon küldi adatait, mely arányt a 

KSH átfogó tájékoztatással, folyamatos fejlesztéssel, az adatszolgáltatói felületek kezelhetőségének 

javításával, az elektronikus kérdőívek egyszerűsítésével kívánja javítani. 

Az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségeinek vizsgálata a KIM, az NFM a HSSz tagjai 

bevonásával történik majd, határidő: 2012. január 1., illetve 2013. január 1. Valamint KSH, 

vonatkozásában: 2011. június 30. és a hivatalos statisztikai szolgálat minden közvetlen vállalati 

adatgyűjtést elrendelő tagja tekintetében 2011. július 30. 

A közvetlen adatgyűjtések adatszolgáltatói terheinek egységes hazai mérési módjára javaslat: 

felelős a KIM és a HSSz tagjai (főként KSH), határideje 2011. október. 3. 

 

Az előadást követően Dr. Gellén Márton az NFM képviseletében arról érdeklődött, hogy a KIM hol 

tart a szabályozási környezet átalakításával, ki foglalkozik ezzel a KIM-ben. Dr. Nagy Balázs 

Ágoston (a KIM képviseletében) elmondta, hogy a KIM és az NGM elkezdte az előterjesztésbeli 

feladat elkészítését, a közeljövőben küldenek ezzel kapcsolatosan tájékoztató levelet a hivatalos 

statisztikai szolgálat tagjainak. A KIM igyekszik figyelembe venni a KSH ütemezési javaslatát. Az 

NGM nem kizárólag az SCM modell alapján tervezi a munkát, ezért is szükséges a különböző 

módszertanok összehangolása. A jogszabályok általános hatásvizsgálatáról szóló rendelet még 

kormányülés előtti egyeztetésen van. Dr. Nagy Balázs Ágoston (KIM) kiemelte, hogy a 

módszertani útmutatót októberi határidővel tervezik megküldeni. Dr. Soós Lőrinc (KSH) aláhúzta, 

hogy mivel a KSH szolgáltatja a hivatalos statisztikákat az Eurostat felé, az összes többi 

tagországgal együtt azonos (SCM) módszertannal, ezért a KSH módszertana hangsúlyos kell, hogy 

legyen.  
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Napirend: Az OST munkabizottságainak létrehozása, az eddigi munkabizottságok 

megszüntetése 

Dr. Soós Lőrinc elmondta, hogy korábban az OST-ben a következő munkabizottságok működtek:  

1. Gazdaságstatisztikai Szakmai Tanács 

2. Társadalomstatisztikai Szakmai Tanács 

3. Regiszter Munkabizottság 

4. Környezetstatisztikai Munkacsoport 

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat és a KSH tapasztalata az volt, hogy e munkabizottságok 

működése és hatékonysága megkérdőjelezhető volt. A vállalkozói adminisztratív terhek 

csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról szóló 1133/2011. (V.2.) Korm. 

határozat kívánalmainak való megfelelés új munkabizottságok megalakítását teszi szükségessé. 

Emiatt Dr. Soós Lőrinc (KSH) javasolta a régi munkabizottságok megszűntetését és új 

munkabizottságok alakítását.  

Javasolt OST munkabizottságok és albizottságok: 

1. A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi 

átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság 

Tagságra javasolt: 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  Magyar Agrárkamara 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Nemzetgazdasági Minisztérium  Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a Főpol- 

Vidékfejlesztési Minisztérium  gármesteri Hivatal képviseletével) 

Központi Statisztikai Hivatal 

 

2. Az adminisztratív és hatósági nyilvántartások statisztikai célú felhasználását elősegítő 

munkabizottság 

a) 1. albizottság: Az adminisztratív források és a statisztikai adatgyűjtések közötti 

átfedéseket feltáró albizottság 

b) 2. albizottság: Az adminisztratív források statisztikai célra történő felhasználhatóvá 

tételét (tartalmi és módszertani átalakítását, minőségbiztosítását) elősegítő 

albizottság 
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Tagságra javasolt: 

Belügyminisztérium                         Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Legfőbb Ügyészség  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Központi Statisztikai Hivatal 

 

3. A hivatalos statisztikai szolgálat más szervezetei által végrehajtott statisztikai 

adatgyűjtések KSH részére történő átadásának lehetőségét feltáró munkabizottság 

Tagságra javasolt: 

Belügyminisztérium  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

Legfőbb Ügyészség 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Magyar Nemzeti Bank 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 

Központi Statisztikai Hivatal 

 

4. A statisztikai kérdőívek elektronikus kitölthetőségének feltételeit feltáró munkabizottság 

Tagságra javasolt: 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Központi Statisztikai Hivatal 
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5. A statisztikai adatszolgáltatás terheinek mérésére alkalmas módszertan kidolgozására 

létrehozott munkabizottság 

Tagságra javasolt: 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Országos Érdekegyeztető Tanács Munkaadói Oldal képviselete (Hajdú Volán Közlekedési Rt) 

Országos Érdekegyeztető Tanács Munkaadói Oldal képviselete (még egy érdekképviselettől) 

Központi Statisztikai Hivatal 

 

Kéri, hogy a munkabizottságokba a fenti szervezetek egy-egy szakértőt delegáljanak, ezen 

túlmenően a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó valamennyi szervezet számára nyitott a 

lehetőség az egyes munkabizottságokban való részvételre. A munkabizottságokba delegált tagok 

nevét és elérhetőségi adatait 2011. június 20-ig küldjék meg az OST titkárságára, az 

ost@ksh.hu e-mail címre.  

Az OST az előző ciklusban működött bizottságok megszűntetésére, valamint a javasolt 5 

munkabizottság (illetve 2 albizottság) megalakítására, és annak tagjaira tett javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. Minden munkabizottság elnöke a KSH munkabizottságban résztvevő szakembere lesz, 

melyet a Tanács szintén egyhangúlag elfogadott. 

 

Napirend: Az európai jogi környezet, különös tekintettel az Európai Statisztikai Rendszerre 

 

Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke, előadását az Európai Statisztikai Rendszer történelmi 

gyökereinek áttekintésével kezdte: a statisztika harmonizálása régi törekvés az Európai Unióban és 

a világon. Az európai statisztikai hivatalok általában a XIX-XX. században alakultak ki, a XIX. 

században kezdődött a nemzetközi harmonizáció a Nemzetközi Statisztikai Konferencia keretében. 

Ez a testület rendszeresen ülésezett, módszertani ajánlásokat fogadott el, melyeket a részt vevő 

tagállamok alkalmaztak. Az Eurostatot 1953-ban alapították, az Európai Szén és Acélközösség 

statisztikai igényeinek kielégítésére. 

 

Mára az európai integráció kiteljesedésével az Európai Statisztikai Rendszer integrációja és 

harmonizációja egyre erősebb, az egyre szigorúbb szabályok között működik. Tagjai az Eurostat, a 
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nemzeti statisztikai hivatalok és mindazon szervezetek, akik az EU intézményei felé hivatalos 

adatot szolgáltatnak. 

A nemzeti statisztikai hivatalok (NSH) felelősek az adott tagállam hivatalos statisztikai 

tevékenységének összehangolásáért, az Eurostat-tal való kapcsolattartásért, a nemzeti statisztikai 

adatok hitelességéért. A hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének összhangban 

kell lennie az EU jogszabályokkal, szakmai sztenderdekkel, valamint az Európai Statisztika 

Gyakorlati Kódexével. 

 

AZ előadó szólt arról, hogy a folyamatos munkát az európai statisztika intézményei a hivatalos 

statisztikai szolgálatokhoz kötődő bizottságok segítik elő. Ennek középpontjában az European 

Statistical System Committee (ESSC), az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága (ESR Bizottság) 

áll. 

Célja az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele tekintetében szakmai irányítás, 

tagjai a nemzeti statisztikai hivatalok vezetői, az Eurostat és az EKB. Évente 4 alkalommal 

ülésezik. Feladatai: vélemény kialakítása, képviselése, jogszabály előkészítés és szakmai 

iránymutatás. 

A Partnership Group (PG), Partnerségi csoport (a nemzeti hivatalok vezetői közül választott kisebb 

csoport) az ESR és az ESR bizottság hatékony működését segíti elő, stratégiai kérdésekben nyújtott 

állásfoglalásával. 

 

Sajátos szervezet a Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique (DGINS) a nemzeti 

statisztikai hivatalok vezetőinek tanácskozása. Évente egyszer, a jövő fontos szakmai kihívásairól 

tanácskozik konferencia jelleggel, tagjai a tagországok és a tagjelölt országok nemzeti hivatalainak 

vezetői. 

Az európai statisztika intézményei között a rendszer működését támogató tanácsadó bizottságok 

között két sajátos jellegű működik. 

1. European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) az Európai Statisztikai Irányítás 

Tanácsadó Testülete, mely a Gyakorlati Kódex megvalósulását, illetve a nemzeti hivatalok 

függetlenségét figyelemmel kísérő független testület, egyre kiterjedtebb ellenőrző jellegű 

hatáskörökkel. 

2. European Statistical Advisory Committee (ESAC), az Európai Statisztikai Tanácsadó Testület, 

tagjai az európai statisztikák felhasználóinak, adatszolgáltatóinak és egyéb érintettjeinek (társadalmi 

partnerek és civil szervezetek) képviselői. Fontos célja a statisztikák relevanciájának és az 

adatszolgáltatói terhek egyensúlyban tartása. 
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Szólt az Európai Statisztikai Rendszer jogi alapjairól, az Amszterdami szerződésről, a jogalkotási 

eljárásról (Tanács és Parlament), a Lisszaboni szerződésről és az európai statisztikáról szóló 

223/2009 EP és Tanácsi rendeletről. Az uniós statisztikák készítésének a pártatlanság, a 

megbízhatóság, a tárgyilagosság, a tudományos függetlenség, a költséghatékonyság és a statisztikai 

adatok bizalmas kezelésének tiszteletben tartásával kell történnie; nem róhat túlzott terheket a 

gazdaság szereplőire. 

 

Ismertette az Európai Statisztikai Rendszer jogszabályban rögzített alapelveit: pártatlanság, 

megbízhatóság, tárgyilagosság, tudományos függetlenség, költséghatékonyság, a statisztikai adatok 

bizalmas kezelésének tiszteletben tartása, a gazdaság szereplőire rótt terhek mérséklése. 

Ezek az alapelvek visszaköszönnek az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében is, a kódex 

kiterjedtebb és részletesebb szabályokat tartalmaz. 

 

Elmondta, hogy az Európai Statisztikai Rendszerben közel 400 jogszabály szabályozza a 

tagországok vagy a Bizottság (Eurostat) statisztikai tevékenységét. A részletes szabályokat kb. 400 

módszertani kézikönyv tartalmazza, kis mozgásteret hagyva a nemzeti statisztikai szolgálatok 

számára. A nemzeti statisztikai szolgálatok tevékenységének döntő többségét az uniós jogszabályok 

teljesítése teszi ki. Az európai statisztikák legfontosabb felhasználói az uniós intézmények, a 

tagországok kormányai és a szakmai-tudományos élet felhasználói. 

 

Korlátozza-e a szabályozás kiterjedtsége a nemzeti igények kielégítését?  

Bizonyos értelemben igen, mert kötelező azok betartása, bővül ezeknek köre, ugyanakkor az 

országok különbözőek, a felhasználók igényei és prioritásai eltérőek lehetnek. 

Gyakorlatilag kevésbé korlátozza, mert az uniós szabályozás egyre inkább átjárja a tagországok 

életét, napjait. A harmonizált adatok gyűjtése nem zárja ki az egyes adatgyűjtések kiegészítését a 

nemzeti igényeknek megfelelően. 

Ugyanakkor mégiscsak, mert a harmonizált statisztikák készítése a KSH-ban az erőforrások kb. 80 

százalékát leköti, a csökkenő erőforrások mellett kevés tér marad a sajátosan nemzeti igények 

kielégítésére. 

 

Hangsúlyozta, hogy új korszak előtt áll a statisztika európai integrációja. A változásokat előidéző 

tényezők a gazdasági és pénzügyi válság, a görög adatok megbízhatatlansága valamint a 2010-ben 

és 2011-ben EU szinten eldöntött változtatások voltak. A gazdasági kormányzás kiteljesedése és az 
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azt megalapozó statisztikai rendszer megerősítése miatt további erős jogosítványokat kap az 

ESGAB, valamint az Európai Bizottság (Eurostat) a nemzeti statisztikai hivatalok tevékenységének 

értékelésében, a minőség ellenőrzésében, az adatok auditálásában. A nemzeti statisztikai hivatalok 

intézményi és szakmai függetlenségét erősíteni kell. 

 

Végül a változások főbb következményeiről szólt, kiemelve a megelőzést, az adatminőségi, 

megbízhatósági kockázatok feltárását, a (felülvizsgált) Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének 

rendelkezései kötelező érvényét az Eurostaton és a nemzeti statisztikai hivatalokon túl a nemzeti 

statisztikai szolgálatok minden tagjára. 

A nemzeti statisztikai hivataloknak jogosítványt kell kapniuk az államháztartási statisztikák 

előállításához szükséges, más szervezetek által gyűjtött nemzeti adatok, adatforrások, 

adatállományok minőségének és módszertanának auditálására. 

Biztosítani kell, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok az adminisztratív adatforrásokat széles körben 

felhasználják, és ennek érdekében részt vegyenek azok tartalmának meghatározásában és 

minőségbiztosításában.  

Mindez jelentős munkatöbbletet jelent, komoly többlet erőforrást, magasan kvalifikált szakembert 

igényel. 

 

Napirend: Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe (Code of Practice) 

 

Varga Zoltán előadását azzal kezdte, hogy e téma nem újdonság az OST tagjai többségének 

számára, mert 2006 óta többször került a testület napirendjére. Az előterjesztés két oka a megújuló 

OST tagság, valamint a Gyakorlati Kódex változása az idők szavának megfelelően. 

 

Ismertette a Kódex megalkotásának előzményeit, mely 2002-2004 évekig nyúlik vissza. A 

Bizottság a költségvetési statisztikák európai szintű irányítására stratégia kidolgozását javasolta 

három területen: az Eurostat hatékony ellenőrzési feladatában; az Eurostat kapacitásának 

bővítésében, a szakértelem növelésében, valamint a követelmények felállítása a nemzeti statisztikai 

hivatalok függetlenségével, integritásával és elszámoltathatóságával kapcsolatban. Utóbbiból jött 

létre ajánlásként a Gyakorlati Kódex. 

 

A Gyakorlati Kódexet 2005-ben fogadta el az EU legfőbb döntéshozó szerve, a Statisztikai 

Programbizottság. A szabályozás felülvizsgálatának eredményeképpen megjelent a 223/2009. EK 

rendelet, amely gyakorlatilag az Európai Unió statisztikai törvénye. Az intézményi függetlenség 
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normáit tartalmazza, valamint garanciákat teremt a jó minőségű adatok előállításához. Szólt a 

Kódex felépítéséről, tartalmáról, céljairól, eszközeiről és a normarendszer betartásának 

felügyeletéről. 

 

Tájékoztatott arról, hogy az előzőekkel kapcsolatban mi történt eddig a KSH-ban. 2005/2006-

években önértékelés, amelynek nyomán az Eurostat összefoglaló jelentést készített az Európai 

Statisztikai Rendszer a Code of Practice elveinek való megfeleléséről és a tanulságokról: fejlesztési 

terv készítése és megvalósítása, valamint jó gyakorlatok azonosítása, kölcsönös átvétele. Ezt 

követte 2007-ben szakértői ellenőrzés az Eurostat független szakembereinek közreműködésével, 

ahol számos szakmai konzultációt folytattak az adatszolgáltatók és felhasználók képviselőivel. Jó 

eredményeket mutató területek voltak a KSH-ban: szakmai függetlenség, felhatalmazás 

adatgyűjtésre, adatvédelem, pártatlanság-objektivitás, megalapozott módszertan. 

 

A HSSz tagjainál is önértékelést végeztek 2007-ben. 14 szervezet vett részt a közös munkában, 

erről összefoglaló jelentés készült az Eurostat számára. Tanulság: a statisztikai tevékenység 

szervezeten belüli helye változatos, a munkák kiszervezése jelentős, a statisztikai felvételek 

költségvonzata nem ismert. A minőségirányítás bevezetése általában nincs napirenden, az 

adminisztratív adatok statisztikai célú felhasználása korlátozott, növelni lehet az adminisztratív 

nyilvántartások statisztikai célú felhasználását, az adatok védelme többnyire biztosított. Folytatódott 

a közös munka 2008-ban 3 tematikus fórumon, 18 szervezet részvételével. 

 

A 223/2009 EK rendelet előírja a Kódex rendszeres és időszakos felülvizsgálatát, ez a 

felülvizsgálat éppen aktuális. Különböző testületek (ESR-bizottság, ESGAB, Sponsorship on 

Quality stb.) javaslatokat fogalmaztak meg a Code of Practice módosításával kapcsolatosan. 

Tájékoztatást adott e felülvizsgálat ütemtervéről, főbb kérdéseiről (jogi kötőerő), elmondta, hogy a 

felülvizsgálattal párhuzamosan zajlik az európai statisztikai rendelet módosítása is. 

 

Ismertette a Kódex és a 223/2009 EK rendelet tervezett módosításának főbb céljait, 

leghangsúlyosabb elemeit: meg kell erősíteni az NSH-k szakmai függetlenségét (példaként a 

KBER 3 pilléres függetlenségi rendszerét hozta fel, amelynek alkalmazását az NSH-k-ra 

vonatkozóan is javasolták az ESR-bizottság 2011. májusi ülésén). 

Fontos törekvése a felülvizsgálatnak, hogy a NSH-k a Kódex alapelveinek érvényesítését, 

ellenőrzését a HSSz tagjainál rendszeresen értékelhessék. A felülvizsgálat azt is szorgalmazza, hogy 

az NSH-k kapjanak garanciát arra is, hogy vizsgálhassák, értékelhessék az adminisztratív adatok 
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tartalmát, minőségét. Az alapelvek érvényesítése ne azonos szempontok, struktúra mentén történjen 

az NSH-kra és a HSSz tagjaira nézve. 

A felülvizsgálat célja a kockázat mérséklése, a követő helyett a megelőző magatartás. 

 

Hogyan tovább? 

Munkabizottság felállításról született döntés a KSH-ban a Gyakorlati Kódex érvényesülésének 

támogatására, a feladatok irányítására és koordinálására. 

A most elhangzott tájékoztatás után rövid felmérés készül a HSSz. statisztikai tevékenységéről 

(szervezeti egység, statisztikusok száma, képzettsége stb., az OST ülését követő 3 héten belül). 

A HSSz tagjainak részvételével konzultációra kerül sor, amelynek célja felkészülés az 

önértékelésre (OST ülését követő 5 hét), ugyanis a Code of Practice módosítását követően újra 

esedékesé válik az elveknek való megfelelés mérése. 

A 2007. évi önértékelés aktualizálása az új elvekkel (OST ülését követő 8 hét). 

Értékelés, munkaterv készítés a szükséges fejlesztésekre (OST ülését követő 11 hét). 

 

Zárás: 

Dr. Soós Lőrinc megköszönte a OST tagjainak és a meghívottaknak részvételét, kérte a támogató és 

aktív közreműködést a feladatok elvégzésében. Felhívta a figyelmet, hogy 2011. szeptember első 

hetében lesz várhatóan az OST következő plenáris ülése, amely főként az Országos Statisztikai 

Adatgyűjtési Program véleményezésével fog foglalkozni. 

 

Budapest, 2011. június 15. 

 

Dr. Soós Lőrinc s.k., 

      az OST titkára 

Az emlékeztetőt kapják: 

Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke, az OST tagjai és állandó meghívottjai,

Dr. Laczka Éva és  az OST ülés eseti meghívottjai.

Dr. Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettesei,  

 


