
 

A KÖZPONTI STATISZTISZTIKAI HIVATAL 2004-BEN MEGTETT 
INTÉZKEDÉSEI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYI 

HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

A Központi Statisztikai Hivatal 2004-ben a 2050/2004.(III. 11.) Korm. határozatban 
foglaltak végrehajtására a következő intézkedéseket tette. 
2004. december 31-i hatállyal a KSH 18 megyei igazgatósága megszüntetésre 
került, szerepüket 2005. január 1-től hat regionális igazgatóság (részjogkörű 
költségvetési egység) vette át. A KSH a Kormány által előírt átszervezéssel az alábbi 
szempontokat érvényesítette: 

• párhuzamos feladatellátás megszüntetése a hasonló tevékenységet végző 
szervezetek összevonásával, 

• a gazdaságosság, eredményesség és a hatékonyság, valamint a magas fokú 
humán kapacitás-kihasználtság követelményeinek kielégítése, 

• kis létszámmal és kiadási előirányzattal rendelkező szervezetek összevonása, a 
feladat alapítóhoz való rendelése, 

• a megyei szintű intézmények regionális szintű szervezetekké történő alakítása.   
A régiós átszervezés keretében a megszűnő igazgatóságok munkája úgy került 
megszervezésre, hogy az intézményi jelenlét valamennyi megyében megmaradjon, 
ezért a hat régióközponthoz a korábbi megyeszékhelyeken működő egy-egy képviselet 
tartozik. Az átszervezés során a KSH igyekezett valamennyi munkatársának 
munkalehetőséget biztosítani, ennek ellenére több mint 100 dolgozótól kellett 
megválni (mert nem vállalták a régióközpontba való napi átjárást vagy a felajánlott 
munkakört), amelynek következtében a KSH költségvetési engedélyezett 
létszámkerete 2005. január 1-től 1.836 főről 1.736 főre csökkent. 
A „karcsúsítás” mellett a hatékonyság fokozása érdekében a vezetői megbízások 
száma is jelentősen csökkent a Hivatal területi szerveinél (1. számú melléklet). 
A megyei igazgatóságok regionális átszervezéséhez szükséges egyszeri személyi, 
tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározásra kerültek, amelynek alapján 
megállapítható, hogy az átalakítás egyszeri többletkiadásai három év alatt 
megtérülnek, és azt követően éves szinten tartós megtakarításként 610,0 millió forint 
jelentkezik.  
A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2004. augusztus 1-jével 
Adatgyűjtő főosztály néven a KSH Központba integrálásra került. Az átszervezés 
következtében a vezetői megbízások száma a KSH-nál 8 fővel csökkent (2. számú 
melléklet), amelynek eredményeként a KSH 2005. február 1-től éves szinten 3,4 millió 
forint megtakarítást realizál. 
A belső szervezeti tagoltság és szervezeti egységméret, az irányítási folyamat, a 
döntési szintek optimalizálása érdekében a KSH-nál az elnökhelyettesek (helyettes 
államtitkári juttatatásra jogosultak) száma csökkent: 2004. május 3-i hatállyal két 
elnökhelyettesi álláshely megszűnt. 
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A KSH a Rózsadomb Vendéglő Kft-ben való 2,2%-os részesedését 2004-ben 
megszüntette, tekintettel arra, hogy a társaság az elmúlt években nem fizetett 
osztalékot a KSH részére, illetve a Kft nem lát el állami feladatot. 
Az olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés a humán erőforrásokkal és tárgyi-dologi 
eszközökkel való korszerű gazdálkodás megkívánja, hogy a Hivatalban, a korábban 
tradicionálisan kialakított éves munkatervek mellett, modern információs háttér is 
támogassa a tervező munkát. Ebből az igényből kiindulva fejleszti ki a Hivatal 
munkaprogramjának tervezését és értékelését támogató információs rendszert, amely 
alkalmas arra, hogy 2005-től kezdve a rendelkezésre álló humánerő-kapacitások, 
tárgyi feltételek és a Hivatal előtt álló szakmai feladatok között összhangot teremtsen. 
A hatékonyság fokozása érdekében a KSH 2004 márciusától korlátozta a papírra 
nyomtatott kiadványok körét: azóta kizárólag elektronikus formában jelenik meg a 
Gyorstájékoztató és a Statisztikai Havi Közlemények, valamint az olyan negyedéves 
kiadványok, mint például a Munkaerő-piaci helyzetkép vagy a Fogyasztói árindex 
füzetek. Az említett intézkedés mellett a KSH a rengeteg információt tartalmazó 
tematikus évkönyveknél próbálta, illetve próbálja csökkenteni a nyomtatott forma 
arányát, ezzel párhuzamosan bővítve a CD-n nyújtotta kínálatot. 
A KSH 2004-ben minden korábbinál körültekintőbb módon járt el a következő évi 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program előkészítésénél, annak érdekében, 
hogy minél teljeskörűbben érvényesüljön a párhuzamosságok kiszűrésének feltétele. 
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1. számú melléklet 

Vezetői megbízások számának alakulása a KSH területi szervezeteinél 

 2004. december 31-ig KSH 
18  Megyei Igazgatóságánál 

2005. január 1-től KSH 6 
Megyei Igazgatóságánál 

Igazgatók 18 6 
Igazgató-helyettesek 18 6 
Osztályvezetők 90 22 
Összesen: 126 34 

2. számú melléklet 

A 2004. július 31-i átszervezés hatása a vezetői megbízások szempontjából: 

 2004. július 31-ig KSH 
Budapesti és Pest Megyei 

Igazgatóságán 

2004. augusztus 1.-től 
KSH Központ Adatgyűjtő 

főosztályán 
Főosztályvezetők 5 1 
Főosztályvezető-helyettes 3 3 
Osztályvezetők 11 7 
Összesen 19 11 


