
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének
1/2003. (SK 7.) KSH 

h a t á r o z a t a
a Központi Statisztikai Hivatal Központ alapító okiratáról

A Központi Statisztikai Hivatalt (KSH) megalapító, az országos statisztika ügyének
szervezéséről szóló 1874. évi XXV. törvény-czikk figyelemben tartásával, a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4-6. §-aiban foglaltak alapján, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörömnél fogva a KSH Központ alapító okiratát az alábbiakban állapítom meg.

1. A költségvetési szerv neve: KSH Központ (a továbbiakban: Központ)

2. Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

3. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A KSH törvényben meghatározott
feladatainak megvalósítása, azok irányítása, koordinálása és felügyelete.

4. Tevékenységi körének statisztikai besorolása: 7511 országos hatáskörű szervek
igazgatási tevékenysége

5. Jogállása: a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, szakmailag önálló, országos
hatáskörű közigazgatási szerv.

6. Feladatköre: 
a) adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása,

átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme,
b) a statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai – meghatározott esetekben

egyéb jellegű – irányítási tevékenység ellátása,
c) a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként, külön törvény alapján

népszámlálás végrehajtása, 
d) egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása,
e) a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési

programja tervezetének összeállítása, és jóváhagyásra történő előterjesztése, a
saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program végrehajtásának figyelemmel
kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél,

f) az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak,
osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra
hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter
működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése, 

g) más információ-rendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások,
valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó
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adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének kialakításában való
közreműködés,

h) az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi,
gazdasági, népesedési adatairól,

i) statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, a
társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a
köztestületek, a tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő
szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére, adatok kiadvány
formájában történő megjelentetése és terjesztése,

j) a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyar
Köztársaság Helységnévtárának kiadása,

k) részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint
kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal,

l) javaslattétel a Kormány részére a statisztikai szakképesítések szakmai és
vizsgáztatási követelményeire,

m) statisztikai szakértői engedélyek kiadása, és a szakértői névjegyzék közzététele,
n) részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében,
o) kötelespéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár és

szaklevéltár fenntartása, üzemeltetése.

7. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely az alábbi,
részben önálló költségvetési szervek – megállapodásban rögzített – gazdálkodási
feladatait is ellátja:

− KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, és a KSH Levéltára,
− KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 
− ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet.

8. Felügyeleti szerve: a Magyar Köztársaság Kormánya

9. Alapító szerve: KSH 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

10. Vezetőjének kinevezési rendje: a KSH elnökét és elnökhelyetteseit a miniszterelnök
nevezi ki és menti fel.

11. Ezen alapító okirat 2003. november 10. napján lép hatályba.

Dr. Mellár Tamás s.k.,
a KSH elnöke


