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A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a Kormány közvetlen
felügyelete alatt álló országos hatáskörű közigazgatási szerv.
A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és
az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a
2005. évre vonatkozó az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló
303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet határozta meg.
A KSH küldetése a magyar társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a
környezet állapotáról, illetve változásairól - átlátható és költséghatékony
folyamatok keretében - olyan megbízható statisztikai adatok előállítása, amelyek
találkoznak a felhasználók széles körének (a kormányzat, a gazdaság szereplői,
az EU és más nemzetközi szervezetek, a kutatók, a tömegtájékoztatás és a széles
közvélemény) igényeivel.
A KSH működésében és munkakultúrájának kialakításában a következő alapvető
értékekre támaszkodik:
• a statisztikai munkavégzés szakszerűsége, függetlensége és integritása,
• a munkatársak hivatásuk iránti elkötelezettsége és felelősségérzete a
tartalom és a minőség iránt,
• az adatszolgáltatók megbecsülése, a partneri viszony tisztelete,
• nyitottság a modernizációs fejlesztések iránt mind a munkatársak, mind az
intézményirányítás és a technológiák szintjén.
A KSH a 2005-2008. közötti időszakban az alábbi átfogó célok mint súlypontok
köré szervezi fejlesztési programjait:
• A hivatal által ellátott tevékenységek átláthatóságának javítása és
intézményi feltételeinek megteremtése.
• A hivatali belső működés hatékonyságának és rugalmasságának javítása
annak érdekében, hogy kevesebb rendelkezésre' álló erőforrás
felhasználásával legyen képes növekvő feladatait ellátni. A KSH a
felszabaduló erőforrások egy részét további megújulásra kívánja fordítani.

A hatékonyság növelésének eszköze az automatizált információfeldolgozásban, valamint a szabályozott szervezeti működésben rejlő
lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása a statisztikatermelési
folyamatban következetesen alkalmazott egységes irányelvek, szabványok,
módszerek és eszközök használatával.
• A szakmai munka eredményességének és a kifelé nyújtott szolgáltatások
minőségének növelése annak érdekében, hogy a hivatal megfeleljen a
növekvő felhasználói igényeknek.
• A hivatal elismertségének javítása. A KSH célja, hogy ne csak előállítani
legyen képes a statisztikai adatokat, hanem azokat közérthetően, a
felhasználók igényeinek megfelelő formában publikálja. Az ügyfeleket,
potenciális felhasználókat és a tágabb közvéleményt lássa el adatai
felhasználását segítő információkkal, és sikerüljön meggyőznie őket adatai
használatának fontosságáról.
• Az adatszolgáltatókra háruló terhek fokozott figyelemmel kísérése, azok
lehetőség szerinti csökkentése.
A KSH-nak 2005-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült
küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:
1. A 2005. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban szereplő, továbbá
az önkéntes és a törvénye(ek) által elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos
feladatok ellátása.
2. A 2006. évi adatgyűjtések tervezése.
3. A 2005. évi programtervekben rögzített tájékoztatási feladatok teljesítése.
4. A hivatal stratégiai fejlesztési tervében a 2005. évre előirányzott feladatok
végrehajtása.
5. A termelési folyamatok szabályozottságát megteremtő tervezési rendszer
bevezetése.
6. A statisztikai termékek és folyamatok minőségének mérésére
dokumentálására minőségbiztosítási rendszer fejlesztésének elindítása.

és

7. Az adminisztratív célú nyilvántartások statisztikai célú felhasználásának széles
körű feltárása.
8. A hivatal nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, részvétel a szakirányú
nemzetközi szervezetek és testületek munkájában, a nemzetközi szakmai
segítségnyújtásban.
9. A mikrocenzus és a kapcsolódó adatfelvételek végrehajtása, adatainak
feldolgozása és publikálása.
10. A hivatal humánpolitikai stratégiájának kialakítása, bevezetése, a humán
erőforrás folyamatos, tervezett, korszerű ismereteket nyújtó szakmai
továbbképzése.

11. Integrált gazdálkodási rendszer kialakítása.
12. A jogszerű, hatékony, takarékos gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a hivatal
működését szolgáló infrastruktúra hatékony működtetése.

KSH szervezeti egységeinek 2005. évi tevékenysége
A KSH 2005-ben 154 adatgyűjtésből és 82 átvett adatállományból készített
statisztikai adatokat. Mindezekhez 180 informatikai alkalmazást - és 900
programot fejlesztett ki. Rendszeres tájékoztatási tevékenysége részeként 245
kiadványt jelentetett meg, 224 gyorstájékoztatót publikált, az ügyféltájékoztatások során 3.319 kérést válaszolt meg levélben, 350 adatszolgáltatást
teljesített a nemzetközi szervezetek felé.
Lényeges stratégiai döntés eredményeként a Hivatal növelte az ingyenes
adatközlések mennyiségét, melynek részeként a KSH a 2004. évi 29 gigabájttal
szemben a 2005. évben 83,6 gigabájt információt tett közzé az interneten. A KSH
Tájékoztatási adatbázisából elérhető 66 gigabájt adatból a felhasználók 96 ezer
statisztikai táblát kérdeztek le.
Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és
hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (Ill. 11.) Korm. határozat és a
Kormány 2004. június 2-i jegyzőkönyvi határozatában foglaltak alapján a KSH a
2005. évben az alábbi intézkedéseket foganatosította:
1) 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 (továbbiakban: igazgatóságok) a
korábbi megyeszékhelyeken működő egy-egy képviselet tartozik. Az
átszervezéssel egyidejűleg a KSH 100 fővel csökkentette az igazgatóságokon
dolgozó munkatársak létszámát, így a KSH költségvetési engedélyezett
létszámkerete 2005. január 1-tő11.836 főről 1.736 főre csökkent.

2) A „karcsúsítás” mellett a hatékonyság fokozása érdekében a vezetői
megbízások száma is jelentősen - 126 főről 34 főre - csökkent a Hivatal
igazgatóságainál.
3) A belső szervezeti tagoltság és szervezeti egységméret, az irányítási folyamat,
a döntési szintek optimalizálása és a hatékonyság fokozása érdekében a KSH
központi szervezeti egységeinél 2005. március l-jén további 74 fős
létszámcsökkentés került elrendelésre. A létszámcsökkentés, illetve a
megüresedő álláshelyek betöltésének időleges korlátozása miatt a KSH
szervezeti egységeinek átlagos statisztikai állományi létszáma a 2005. évben
14,8%-kal (274 fővel) csökkent az előző évhez képest.
4) Az olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés, a humán erőforrásokkal és tárgyidologi eszközökkel való korszerű gazdálkodás megkívánta, hogy a
Hivatalban, a korábban tradicionálisan kialakított éves munkatervek mellett,
modern információs háttér is támogassa a tervező munkát. Ebből az igényből
kiindulva fejlesztette ki a Hivatal munkaprogramjának tervezését és
értékelését támogató információs rendszert, amely alkalmas arra, hogy 2005től kezdve - egyfajta előzetes kötelezettségvállalásként - a rendelkezésre álló
humánerő-kapacitások, tárgyi feltételek és a Hivatal előtt álló szakmai
feladatok között összhangot teremtsen.
Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvező) feladatok 2005. évi
teljesítése az alábbiak szerint alakult:
KSH központi szervezeti egységeinek 2005. évi tevékenysége
Munkaügyi statisztika
A KSH számára a munkaügyi statisztika területén új feladatként jelentkezett az
üres álláshely-megfigyelés kialakítása, mely az EUROSTAT kezdeményezésére
uniós támogatással valósult meg.
Jövedelemstatisztika
Egyszeri rendkívüli feladatot jelentett a mikrocenzushoz kapcsolódó jövedelmi
felvétel, amely 2005 áprilisában zajlott le. Az összeírás a magánháztartások 2004.
évi jövedelmét mérte fel. A felvétel megvalósítása 82%-os volt, ami rendkívül jó
eredmény az ilyen típusú felvételek esetében.
Oktatásstatisztika
2005-ben lebonyolításra került a négyévente kötelezően végrehajtandó közösségi
innovációs felvétel, valamint uniós támogatással lezajlottak a felnőttképzés és a
munkahelyi képzések felvételei.
Nemzeti számlák
A KSH számára az Európai Uniós csatlakozás jelentős mennyiségű
többletfeladatot eredményezett ezen a területen, amely a 2005. évben is éreztette
hatását. A KSH-nak részt kellett vennie az Európai Unió közös módszertani
fejlesztési munkáiban, és azokhoz illeszkedve folyamatosan fejlesztenie kellett

saját módszertanát. Ezzel párhuzamosan megnövekedett a rendszeres
adatszolgáltatási kötelezettségek köre, s ehhez esetenként rövidebb teljesítési
határidő is kapcsolódott.
A KSH az Európai Unió saját forrásainak meghatározásához (a korábbi éveknél6
hónappal korábban) szeptember közepére elkészítette a 2004. évi GDP és GNI
előzetes adatát tartalmazó jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó Minőségi
jelentést (Quality Report). A jelentések részletes módszertani leírása, a „GNI
Inventory” 1. verziója is - mintegy 300 oldalas terjedelemben - összeállításra
került.
A KSH 2005. évben is elkészítette és megjelentette a negyedéves GDP
számítások eredményeit tartalmazó publikációkat, illetve bevezette a naptárhatást
is figyelembe vevő szezonális kiigazítást.
Az Európai Uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően - folyó és
változatlan áron egyaránt - elkészültek a 2002. évi forrás és felhasználás táblák. A
mátrixok munkatábla szinten kb. 40 ezer, publikációs szinten pedig 15 ezer adatot
tartalmaznak.
A KSH mindkét EDP jelentést a hozzátartozó Inventory-val határidőre
elkészítette. A jelentések az EUROSTAT szakértőivel történt egyeztetést
követően módosításra kerültek.
A Hivatal a nemzetközi összehasonlítási program keretében igényelt GDP kiadási
adatokat és a szükséges árindexeket határidőre továbbította az EUROSTAT
számára.
A KSH-nak 2005. évben új feladatként jelentkezett a 2207/2004. (VIII. 27.)
Korm. határozat végrehajtása, amelynek nyomán a Hivatal részt vett a PPP
Tárcaközi Bizottság munkájában és több mint 40 PPP beruházás
elővéleményezését hajtotta végre.
A Hivatal a súlyozott átlagos áfa-kulcs kiszámításához szükséges feladatokat
határidőre, az előírt bontásban elkészítette, és a kompenzációk számításához
szükséges adatokat továbbította.
Iparstatisztika
A KSH teljesítette az Európai Unió rövid távú - havi, illetve negyedéves mutatókra vonatkozó STS rendeletének előírásait: a Hivatal az előírt 32 mutatót
határidőre, megfelelő ágazati részletezettséggel és jó minőségben küldte meg az
EUROSTAT részére.
A KSH folyamatosan részt vett az EUROSTAT évközi iparstatisztikákra
vonatkozó feladataiban, így az EU STS rendelet módosításával, valamint az
EUROSTAT STS adatminőségi projektjének előkészítésével kapcsolatos
munkákban. Ez utóbbi keretében részletes értékelő leírást készített és adott át az
ipari termelési index számításaira vonatkozóan.

A KSH teljesítette az Európai Unió éves szerkezetstatisztikai mutatókra
vonatkozó SBS rendelete szerinti adatszolgáltatást: a 2003. évi végleges adatok
2005. június 29-én, a 2004. évi előzetes adatok 2005. október 29-én kerültek
továbbításra.
A 2005-ös évben a PRODCOM Jegyzék változásainak megfelelően módosításra
került a magyar ipari termékjegyzék, a Belföldi Termékosztályozás (BTO). A
statisztikai adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében a termékjegyzéket és a KNBTO (VTSZ-BTO) fordítókulcsot a KSH CD formájában ingyenesen megküldte
az új adatszolgáltatóknak, illetve honlapján mindenki számára hozzáférhetővé
tette.
A KSH 2005. évben első alkalommal - a legnagyobb adatszolgáltatókra
vonatkozóan - összeállította és az EUROSTAT részére megküldte a
Magyarországon működő, külföldi ellenőrzés alatt álló vállalkozások (inward
FATS) 2003. évi munkaügyi, beruházási és teljesítményadatait C-K-ig. A
statisztika összeállítása során több mint 1.500 vállalkozás végső külföldi
tulajdonosa került meghatározásra, amely az árbevétel szempontjából a
megfigyelendő sokaság közel 90%-os lefedettségét biztosítja.
Külkereskedelem-statisztika
2005. évben a külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén kiemelt
feladatot jelentett a KSH számára az Európai Uniós csatlakozáskor bevezetett új
rendszer stabilizálása, amelynek keretében a Hivatal
• csoportos konzultációkat, vállalati látogatásokat bonyolított le, bővítette a
honlapon elérhető információk körét, és az adatszolgáltatók támogatására
ügyfélszolgálatot működtetett,
• az adatgyűjtés és feldolgozás költségeinek, valamint az adatszolgáltatói
terhek csökkentése érdekében az adatszolgáltatók számát 13.000-ről
10.000-re csökkentette, illetve bővítette az elektronikus adatszolgáltatói
kört,
• konzisztencia vizsgálatot végzett, melynek során adatait összevetette más
adminisztratív forrásokból, illetve más országok statisztikájából
rendelkezésre álló adatokkal.
Mezőgazdasági statisztika
A KSH számára a mezőgazdasági statisztika területén ki emelt feladat volt a
2005. évi Gazdaságszerkezeti összeírás Európai Uniós előírásoknak megfelelő
végrehajtása. A 2005 novemberében történt összeírás során az összeírók közel
ezer településen több mint 200 ezer háztartást kerestek fel. Az összeírás adatainak
feldolgozására és publikálására 2006. évben kerül sor.
A KSH a mezőgazdasági statisztikák terén is folytatta az Európai Uniós tagságból
adódó jogharmonizációs, illetve szakmai feladatok végrehajtását.

Ennek részeként a Hivatal:
• előkészítette a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény
méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló
törvény tervezetét,
• elkészítette a konyhakerti zöldség- és gyümölcstermelés, továbbá a
tejtermelés-,
tej
feldolgozás
számbavételének
módszertani
felülvizsgálatára, továbbfejlesztésére vonatkozó záró tanulmányokat,
• működteti a Mezőgazdasági Számlarendszert, és a mezőgazdasági
termékek egységértékét rendszeresen továbbítja az EUROSTAT számára.
A KSH a 2005-ös évben megkezdte a vidékfejlesztés, az erdő- és földszámlák,
valamint az élelmiszerbiztonság statisztikai információs rendszerének - nemzeti
számlák rendszeréhez illeszkedő - módszertani megalapozását, fejlesztését.
Környezetstatisztika
Magyarország hulladékstatisztikára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a
2150/2002/EK. reguláció írja elő. E jogszabálynak megfelelően került elfogadásra
a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, amelynek alapján első alkalommal
2006. évben esedékes adatszolgáltatás - 2004. évben megkezdett - előkészítését a
KSH a 2005. évben is folytatta.
2005. évben a vízstatisztika területén az ipari vízhasználatok és
szennyvízkibocsátás ok statisztikai felmérésének javítása érdekében a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen új program indult el.
Az agrárkörnyezet statisztika területén - a készülő Európai Uniós reguláció
kidolgozásának megalapozása céljából - a növényvédelmi szolgálat
szakembereivel közösen sikeresen végrehajtásra került a növényvédőszerfelhasználásra vonatkozó, elektronikus kérdőíven alapuló próbafelvétel. 2005.
évben sikeresen lezárult a biogazdálkodás statisztikájának fejlesztése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen - 2004. évben
megkezdett program.
Népesedésstatisztika
2005. évben az EUROSTAT ajánlásainak megfelelően a Hivatal jelentős
lépéseket tett a haláloki statisztika modernizációjának érdekében (új halottvizsgálati bizonyítvány és adatpótló nyomtatványt, illetve a haláloki rögzítés
ellenőrzésére folyamatos minőség-ellenőrzést vezetett be, kezdeményezésére
beindult a halottvizsgálati bizonyítványok orvos-szakmai felülvizsgálata, a
halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez kézikönyvet jelentetett meg és
elindította a halottvizsgálati bizonyítványok rögzítésére és automatizált
feldolgozására szolgáló programot).

Vándorlásstatisztika
A KSH a vándorlásstatisztika fejlesztésének érdekében megvalósíthatósági
tanulmányt készített az integrált migrációs statisztikai adatrendszer
módszertanának kialakítására, amelyet 2005 áprilisában a Migrációs Tárcaközi
Bizottság elfogadott. Ebben a dokumentumban kerültek meghatározásra azok a
feladatok, amelyek egy integrált migrációs statisztikai adatrendszer
megteremtéséhez szükségesek.
Egészségügyi statisztika
Az egészségügyi statisztika fejlesztésének érdekében megkezdődött az Európai
Egészségfelmérés átvétele, amelynek részeként a Hivatal az egészségi állapot
modult 2005 decemberében sikeresen zárta le.
Szociális statisztika
A szociális statisztika területén új feladatként jelentkezett az önkéntes- és
magánnyugdíj-pénztárak
tagjairól
történő
statisztikai
adatszolgáltatás
összeállítása, amely a 2004. évről beérkezett adatok feldolgozása alapján került
elkészítésre.
A KSH soron kívül közreműködött - az Unió által előírt - a nyugdíjak
fenntarthatóságáról szóló országjelentés elkészítésében, amelynek részeként a
Szociális Chartához kapcsolódó országjelentés adatait több alkalommal is
ellenőrizte.
Népszámlálás statisztika
A KSH a 2005. évben végrehajtotta a 2004. évi CXXI. törvényben előírt
mikrocenzus adatfelvételének előkészítését, végrehajtását, adatbevitelét, valamint
megkezdte az adatok feldolgozását és közzétételét. A felvétel a népesség és a
lakásállomány 2%-ára terjedt ki. Ennek keretében 869 településen összesen
87.000 lakcím került kiválasztásra. Az adatfelvételt 1.150 számlálóbiztos végezte
el. A felvétel adatainak közzététele 2005 októberében kezdődött meg, amelynek
részeként megjelentetett 280 oldalas kiadvány anyagát a Hivatal magyar és angol
nyelven az interneten is közzétette. A 340 oldalas, a népesség és a lakások
jellemzőit országos, regionális és megyei táblázatokon bemutató részletes
kiadvány összeállítása 2005 decemberére fejeződött be, a nyomtatott kiadvány
magyar és angol nyelvű változata szintén közzétételre került az interneten.
2005. év folyamán befejeződött a 2001. évi népszámlálás adatainak primer
feldolgozása és közzététele. 2005. évben a kiadványsorozat 23-31. kötetei
kerültek kiadásra.
A KSH a 2005. évben folytatta a 2001. évi népszámlálásból készült, 4,9 millió
címet tartalmazó címállomány aktualizálását, karbantartását, valamint
megkezdődött a címállomány adatbázisba szervezése.

Belkereskedelem-statisztika
Az Európai Unió több éves előkészítő munka után 2005-ben módosította a rövid
távú statisztikákról szóló (1165/98 számú) Tanácsi rendeletet, melynek új
mellékletében kötelezően előírta és részletesen meghatározta az üzleti
szolgáltatások kibocsátási áraira vonatkozó adatok gyűjtését (2006. évi bázis
adatokkal való indulással), árindexek előállítását és az adatok EUROSTAT-nak
való átadását. Az előírások szerinti adatgyűjtés beindítása első lépésben jelentős
módszertani fejlesztést igényel, később az adatgyűjtő és feldolgozó kapacitás
folyamatos foglalkoztatását teszi szükségessé (a módszertani továbbfejlesztés,
karbantartás mellett).
A módszertani felkészülés érdekében 2005 júniusában stratégiai fejlesztési
főirány indult a KSH-ban "A nemzeti számlarendszer fejlesztése" címmel. 2005.
évben megkezdődött az első. szakterület (a távközlés) adatgyűjtésének
előkészítése, amelynek alapján a távközlés területén 2006 I. negyedévétől
megindulhatott az üzleti szolgáltatási árakra vonatkozó adatgyűjtés.
A KSH-nak a 2005. év során Európai Uniós forrásból sikerült külső vállalkozás
segítségét bevonni a szerteágazó (34 szakterületet magába foglaló) üzleti
szolgáltatások sajátosságainak feltérképezésére, az árreprezentáns termékek
meghatározására és 2006 két negyedévére vonatkozóan bevezető adatgyűjtések
megvalósítására.
Turizmusstatisztika
A KSH a turizmusstatisztika területén 2005. évre az alábbi irányelvek
megvalósítását tűzte ki célul:
• a turizmushoz kapcsolódó különböző adatforrások konzisztenciájának
erősítése,
• az eredményekre alapozva az első magyarországi Turizmus Szatellit
Számla (továbbiakban: TSzSz) összeállítása,
• a turizmus gazdasági erejének meghatározása,
• a magyarországi TSzSz évenkénti összeállításához szükséges feltételek
megteremtése.
Az irányelvek alapján a KSH a 2004. évre vonatkozó táblázatokkal összeállította
Magyarország első TSzSz-jét. Az összeállított táblázatok néhol eltérnek a
nemzetközi ajánlásoktól, tekintettel arra, hogy a nemzetközi módszertan
adaptációja során a KSH-nak figyelembe kellett vennie a nemzeti sajátosságokat
is.
Információstatisztika
Az Európai Uniós döntéshozók számára az utóbbi években rendkívül
felértékelődött az információs társadalom fejlesztésének kérdése, ezért jelentősen
megnőtt a fejlődés állapotát, irányát és terjedését leíró statisztikai adatok iránti

igény. A cél eléréséhez az egyik legfontosabb lépés az információs társadalom
statisztikáról szóló jogszabály (Regulation (EC) No808/2004 of the Parliement
and Council concerning the Community Statistics on the Information Society)
elfogadása volt, mely 2004 májusában lépett hatályba. A reguláció 4. cikkelye
alapján a "magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom" modul
keretében az EURO ST A T modell-kérdőíve alapján, az abban meghatározott
mutatókra a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni.
A jogszabályban elő írt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a KSH 2005 április
végén egy kb. 10.000-es háztartásszámú mintán felvételt hajtott végre. Ennek
során az összeírók a kérdőíveket a legalább egy 16-74 év közötti taggal
rendelkező háztartások körében kérdezték le. A válaszadási arány a felkeresett
háztartásokhoz viszonyítva 89%-os volt.
A KSH a felvétel adatait a jogszabályban előírt határidőre és megfelelő
minőségben adta át az EUROSTAT számára.
Lakásstatisztika
A KSH a lakásstatisztika területén a 2005. évben öt kiadványt jelentetett meg
(Lakásstatisztikai Évkönyv, Lakásstatisztikai adatbázis 1991-2004, Ingatlanadattár 1997-2004, Az önkormányzatok ingatlanvagyona, Lakossági lakáshitelek),
illetve negyedévenként kiadta a lakásépítési gyorstájékoztatót. A lakásépítési
költségindex-számítás témájában a Hivatal elkészítette a modellszámítás
negyedévenkénti aktualizálását, az EU-STS adatszolgáltatásokat pedig határidőre,
az előírások szerint teljesítette.
A KSH 2005. évben is folytatta a lakás indikátor-rendszer összeállítását. V
églegesítésre került a rendszer struktúrája, meghatározásra kerültek az egyes
rendszer-elemek kapcsolódásai és megtörtént az elérhető adatok beillesztése is a
rendszerbe.
Társadalmi szervezetek statisztikája
A KSH - mind nyomtatott, mind CD formátumban - elkészítette a „Statisztikai
jelentés a non-profit szervezetekről 2003.” című adatfelvétel eredményeit
bemutató kiadványt.
A non-profit adatfelvételek vonatkozásában megtörtént a 2004-es évre vonatkozó
adatfelvétel adatainak rögzítése és javítása. Aprólékosan kidolgozásra került a
teljeskörűsítés módszertana, melynek alapján elkészült a feldolgozható adatbázis.
Életmód-statisztika
A KSH a 2005. évben a Regulation (EC) No 1177/2003. előírásainak
megfelelően új feladatként több mint 13.600 háztartás felkeresésével
végrehajtotta a változó életkörülmények adatfelvételt. A felvétel évenkénti
lebonyolításával lehetővé válik rendszeres statisztikák előállítása a jövedelmi
viszonyokról, a szegénység összetevőiről és a szociális kirekesztődésről. A
felmérésből nyerhető információkra Magyarországnak éppúgy szüksége van,

mint az Európai Uniónak. A felmérés sajátossága, hogy a hagyományosan
tudakolt kérdések mellett a szociális védőháló nem anyagi aspektusainak
tudakolását is előtérbe helyezi. Ilyen értelemben fontos, hogy a KSH a társadalmi
közérzet, a kirekesztődés, illetve a társadalmi integráció, a kohézió, a társadalmi
tőke meghatározásához adhat ismereteket kutatók és kormányzati tényezők
számára is.
2004-ben elkezdődött egy hierarchikus kriminálstatisztikai jelzőszám-rendszer
elméleti kidolgozása és folyamatos működtetése. Ez a rendszer a jövőben
empirikus alapja lehet a kormányzat számára készítendő jelentéseknek. A Hivatal
a 2005. év során bekapcsolódott az EUROSAT által összehívott bűnügyi
statisztikai munkacsoport munkájába.
A KSH az "Ezüstkor" című projekt keretében elkészítette az „Ezüstkor Időskorúak Magyarországon” című kötetet, amely az idős népesség gazdaságitársadalmi helyzetének különböző aspektusairól ad részletes képet.
Tájékoztatási tevékenység
Az ingyenes tájékoztatás melletti elkötelezettségéből, a közszolgáltatási funkció
erősítéséből adódóan a KSH 2005-ben számos új fejlesztést hajtott végre,
amelynek eredményeképpen a felhasználók az előző évekhez képest még több
információhoz, még könnyebben és ingyenesen juthatnak hozzá. A 2005. évi
fejlesztések keretében a KSH megújította a STADAT-rendszer statikus
táblarendszerét, elkészítette az igazgatóságok honlapjait és felülvizsgálta a
gyorstájékoztatók tartalmát. A fentiek mellett a KSH elkészítette a tájékoztatási
tevékenység stratégiai fejlesztési tervét.
Informatikai tevékenység
A KSH 2005. évben elkészítette és bevezette az elektronikus adatgyűjtési
rendszer új verzióját. A rendszer segítségével az adatszolgáltatók számára az
adatszolgáltatási
kötelezettségek
interneten
keresztül
a
korábbinál
kényelmesebben, hatékonyabban és gyorsabban teljesíthetőek. Az elektronikus
adatgyűjtés javítja az adatok minőségét és hosszabb távon csökkenti az
adatgyűjtési feladatokat.
A KSH modernizációs program keretében 2005 január l-től bevezette, a magyar
közszférában még újdonságnak számító munkavégzési formát: a távmunkát. Az
atipikus foglalkoztatási forma lehetőségei adottak voltak, tekintettel arra, hogy a
KSH alaptevékenységének egyik tipikus jellemzője a számítógépes
adatfeldolgozás, adatrögzítés. A távmunka program szorosan összefüggött a KSH
megyei igazgatóságait felváltó régióközpontok kialakításával, tekintettel arra,
hogy a KSH a 135 távmunkahely kialakításával legalább részben meg tudta
őrizni a megszűnő igazgatóságokon felhalmozódott statisztikusi tudást és
kapacitást.
A KSH a regionális átszervezéssel egyidejűleg átalakította az informatikai
infrastruktúráját és a statisztikai munka végzését támogató informatikai

alkalmazásait annak érdekében, hogy a távmunkások az interneten keresztül, az
informatikai biztonsági szintet nem csökkentve, hozzáférjenek a munkavégzéshez
szükséges adatokhoz, illetve informatikai rendszerekhez.
Azzal, hogy a távmunkások kikerültek az igazgatóságok épületeiből, munkájuk
szervezésének, személyes irányításának és felügyeletének addig megszokott
rendje megszűnt, s ezért sürgetően felmerült az igény egy, a távmunkások
munkájának tervezését, operatív irányítását, felügyeletét, és adminisztrálását
lehetővé tevő informatikai rendszer iránt. Ennek érdekében a KSH távmunka
felügyeleti rendszert vezetett be. A rendszer legfőbb előnye, hogy a hatékonyabb
munkaszervezés érdekében a távmunkával kapcsolatos egyéb informatikai
rendszereket olyan mértékig összekapcsolja, amely lehetőséget biztosít ezen
rendszerekből érkező információk szintetizálására.
A KSH 2005 januárjában elkészítette a számítástechnikai erőforrások és az
üzemviteli környezet teljes megújításának megvalósíthatósági tanulmányát,
amelynek alapján a 2005. évben adatbázisszerver- és adattároló-bővítésre, illetve
géptermi hálózatfejlesztésre került sor.
Pénzügyi-gazdálkodási tevékenység
A KSH megyei igazgatóságainak megszüntetésével a gazdálkodási feladatok
teljes körűen a KSH Gazdálkodási főosztályába kerültek integrálásra. Az
integráció miatt új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, amelynek során
nagy figyelmet igényelt a munkák megszervezése, tekintettel arra, hogy a
korábban 21 szervezeti egység által ellátott munkák végrehajtását egy szervezeti
egységben kellett biztosítani. Ennek során új kapcsolatrendszert kellett kialakítani
a korábban megyei igazgatóságokkal - mint önállóan gazdálkodó költségvetési
szervekkel - partneri viszonyban álló gazdasági társaságokkal, intézményekkel.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági feladatok centralizált ellátása a korábbi
programokkal és manuálisan nem látható el, ezért az erőforrások hatékonyabb
felhasználása érdekében a KSH 2005. januárjában az Integrált Gazdálkodási
Rendszer bevezetése mellett döntött. A rendszer élesben történő elindítására - a
korábbi rendszerek használatának egyidejű megszüntetésével- 2005. szeptember
1-jével került sor. A gazdasági terület feladatellátása a csökkenő emberi erőforrás
mellett zavartalan volt, így az átállás sikeresen zárult le.
KSH regionális igazgatóságainak szakmai tevékenysége
A KSH igazgatóságai a 2005. évben az alábbi feladatokat látták el:
• az adatgyűjtések, összeírások lebonyolítása,
• a begyűjtött adatok felülvizsgálata, feldolgozása, tárolása, továbbítása,
• az adatszolgáltatók statisztikai tevékenységének ellenőrzése,

• adatszolgáltatás,
• területi statisztikai tájékoztatás.
Az igazgatóságok magas színvonalú működésének folyamatossága a regionális
átszervezés ellenére is biztosított volt. Az igazgatóságok a rendszeresen ismétlődő
adatgyűjtéseken (háztartási költségvetési felvétel, munkaerő-felmérés, fogyasztói
ármegfigyelés, lakosság utazási szokásai, mezőgazdasági reprezentatív
összeírások stb.) túlmenően a jelentős egyszeri feladatnövekedést eredményező
összeírásokat (mikrocenzus és kapcsolódó felvételei, gazdaságszerkezeti
összeírás) is maradéktalanul, határidőcsúszás nélkül teljesítették.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
A KSH törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 13.137,4 M Ft volt, ebből a
személyi juttatások 6.587,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulék 2.137,2 M Ftot, a dologi kiadások 3.464,2 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 878,1
M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 70,0 M Ft-ot tettek ki.
Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 773,6 M Ft, eredeti támogatási
előirányzata 12.363,8 M Ft volt.
Az évközi módosítások során a cím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:
millió forintban, egy tizedessel
2005. évi előirányzatmódosítások levezetése
2004. évi CXXXV. törvény szerinti
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Módosítások jogcímenként:
- 29/2005. '(II. 15.) Korm. rend. alapján

támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira

- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján
támogatás a prémiumévek programban
résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira

-

-

209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján
támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira
146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére
2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. alapján támogatás a regionális átszervezés
többletkiadásaira
„Mikrocenzus és jövedelem felvétel”
kiadásaira a KSH fejezeti kezelésű előirányzataiból biztosított forrás

- 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján
-

-

-

-

-

államháztartási tartalék képzése miatti
előirányzat-csökkentés
MTA-tóI az OTKA kiadásaira átvett
támogatás
BM-től közigazgatási továbbképzésre
átvett támogatás
IHM-től az „IKT felvétel” kiadásaira
átvett támogatás
ICsSzEM-től az 1696, 1775 és 1822
nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programok kiadásaira
átvett támogatás
Felügyeleti szervi hatáskörben történt
előirányzat-csökkentések (fejezeti tartalék növelése)
A „Gazdaságszerkezeti összeírás” kiadásaira az Európai Unió költségvetéséből
biztosított forrás miatt előirányzat-módosítás
Felhalmozási-működési
bevételek
módosítása (regionális átszervezés következtében felszabaduló berendezések,
járművek értékesítése, illetve az Angol
utcai ingatlan értékesítése)
KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése
Nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a
központi beruházás maradványából
(elektronikus
adatgyűjtési
rendszer
implementált programja,illetve az ahhoz
kapcsolódó felhasználói kézikönyvek)
Átcsoportosítások
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A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 15.979,6 M Ft-ra, a
bevételi előirányzat 2.211,1 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 13.768,5 M Ft-ra
módosult.
A kiadási előirányzatok jelentős növekedése alapvetően az alábbi tényezőkre
vezethető vissza:
• 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásaira a KSH a
költségvetés céltartalékából 546,2 M Ft-ot kapott,

• a regionális átszervezés egyszeri beruházási és felújítási kiadásaira a
Kormány a költségvetés általános tartalékából 500,0 M Ft-ot biztosított,
• a Mikrocenzus és jövedelem felvétel kiadásaira a KSH fejezeti kezelésű
előirányzataiból 503,8 M Ft átadásra került a KSH számára,
• a Gazdaságszerkezeti összeírás 2005. évi végrehajtása érdekében az
EUROSTAT 294,0 M Ft forrást biztosított,
• a KSH szervezeti egységeinek és budapesti székhelyű intézményeinek
koncentrált elhelyezése érdekében 413,7 M Ft értékben értékesítésre a
került a KSH vagyonkezelésében lévő Angol utcai irodaépület,
• a 2004. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege
2005-ben előirányzatosításra került.
A KSH 2005. évi teljesítési adatai a 2005. évi előirányzati és a 2004. évi
teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:
Megnevezés

2004. évi
tény

1.

2005. évi
eredeti
előirányzat

2005. évi
2005. évi
módosított
tény
előirányzat

2.
3.
millió forintban, egy tizedessel

Kiadás
14.958,7
ebből: személyi juttatás
7.231,5
központi beruházás
234,2
Folyó bevétel
3.776,1
Támogatás
11.818,6
Előirányzat-maradvány
636,0
Létszám (fő)
1.857**

13.137,4
6.587,9
0,0
773,6
12.363,8
0,0
1.736*

15.979,6
7.576,2
36,7
2.211,1
13.768,5
0,0
1.136

4.
14.594,8
7.452,3
36,7
2.098,1
13.768,5
1.271,8
1.583**

4/1.

4/3.

5.
6.
%-ban
97,6
103,1
15,7
55,6
116,5
200,0
85,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7.231,5 M Ft-hoz képest 3,1%-kal
növekedtek, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 7,4%-kal, a nem
rendszeres személyi juttatások 5,4%-kal emelkedtek, míg a külső személyi
juttatások 18,7%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások terén elért jelentős
megtakarítás mindenképpen figyelemreméltó, tekintettel arra, hogy a KSH a
2005. évi két nagy összeírás összeírói feladataira megbízási szerződéseket kötött.
A KSH átlagos statisztikai állományi létszáma 1.583 fő volt, mely 274 fővel
alacsonyabb az előző évinél. Ennek oka elsősorban - a már fentiekben is említett létszámcsökkentés, illetve a megüresedő álláshelyek betöltés ének időleges
korlátozása. Az intézmény köztisztviselőinek 2005. évi átlagilletménye a 2004.
évi 193.196,- Ft-ról 226.293,- Ft-ra növekedett.
A dologi kiadások a 2004. évi 3.516,9 M Ft-hoz képest 3.292,8 M Ft-ot tettek ki.
A 224,1 M Ft-os megtakarítás két tényezőre vezethető vissza:

91,3
98,4
100,0
94,9
100,0
91,

• az épületek üzemeltetési kiadásai csökkentek, tekintettel arra, hogy a
regionális átszervezés és a létszámcsökkentés következtében egyrészt
jelentősen csökkent a KSH által használt irodák száma, másrészt
koncentráltabb fekvésük gazdaságosabb üzemeltetést tett lehetővé,
• a hatékonyság fokozása érdekében a KSH takarékossági intézkedéseket
foganatosított, amelynek részeként:
¾ a járművek számát 51 darabról 39 darabra csökkentette,
¾ az analóg és ISDN vonalak megszüntetéséveI a KSH teljes
telefonrendszerét átállította IP technológiára,
¾ a mobiltelefon-használatra jogosultak körét az év során 15,4%-kal
csökkentette,
¾ 2004. évtől folyamatosan korlátozza a papírra nyomtatott kiadványok
körét, amelynek eredményeként a 2005. évben már kizárólag
elektronikus formában jelent meg a Gyorstájékoztató és a Statisztikai
Havi Közlemények. Emellett a KSH a tematikus évkönyveknél
próbálta, illetve próbálja csökkenteni a nyomtatott forma arányát, ezzel
párhuzamosan bővítve a CD-n nyújtotta kínálatot.
A felhalmozási költségvetés 2005. évi kiadásai (1.346,4 M Ft) az előző évhez
viszonyítva 23,5%-kal nőttek, tekintettel arra, hogy a KSH átszervezése miatt a
2005. évben egyszeri többletkiadások (épületbővítés, épületrész-vásárlás,
hálózatfejlesztés, szerverrekonstrukció ) merültek fel.
A bevételek 2005. évi teljesítése (1.462,7 M Ft) 464,2 M Ft-tal marad el a 2004.
évi teljesítéshez képest, amely az alábbi tényezők eredőjeként adódik:
• az intézményi működési bevételek a 2004. évhez viszonyítva 310,7 M Fttal (43,8%-kal) csökkentek, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy a KSH
növelte az ingyenes statisztikai adatközlések mennyiségét, másrészt az
MNB a 2005. évben anyagilag már nem támogatta a szolgáltatáskülkereskedelmi feladatok ellátását,
• az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök a 2004. évhez
viszonyítva 747,2 M Ft-tal (88,9%-kal) csökkentek, amiből 309,7 M Ft a
szűkülő belföldi pályázati lehetőségekkel, 437,5 M Ft a fejezeten belüli
pénzeszközátadások halmozódásának megszűnésével magyarázható,
• az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege a 2005. évben - a
külföldi pályázati források növekedése és a Gazdaságszerkezeti összeírásra
biztosított EUROSTAT támogatás miatt - 372,2 M Ft-tal (205,7%-kal)
haladta meg a 2004. évi teljesítést,
• a felhalmozási és tőke jellegű bevételek mind 2004-ben, mind 2005-ben
egyszeri jellegűek voltak: 2004-ben a Munkaerőpiaci Alapból nyert el a
KSH 130,0 M Ft-ot a távmunkahelyek kialakítására, 2005-ben pedig az
Angol utcai irodaépület, illetve a járművek értékesítéséből származott
nettó 385,6 M Ft bevétel.

Az intézménynél a 2004. évi 636,0 M Ft maradvánnyal szemben a 2005. évben
1.271,8 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amely
alapvetően a következő tényezőkre vezethető vissza:
• A KSH fejezet intézményei számára a 2166/2005. (VIII. 2.) Korm.
határozat a 2004. évi 667,8 M Ft-tal szemben a 2005. évben 829,8 M Ft
maradvány képzését írta elő, amelynek összege felügyeleti szervi döntés
alapján teljes egészében a KSH igazgatásánál került érvényesítésre .
• A KSH Angol utcai irodaépületét csak komoly időcsúszással, harmadszori
pályáztatás után sikerült eladni. Az ingatlan értékesítéséből származó
bevételt a KSH - a pénzügyminiszter által jóváhagyott visszahagyási
kérelemnek megfelelően - az Andor utcai irodaépületben jelenleg bérelt
irodahelyiségei megvásárlására kívánja fordítani. A 420,0 millió Ft
értékűre becsült ingatlanvásárlás miatt azonban közzététel nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, ami a jogszabályi
előírások szerint - az idő rövidségére való tekintettel - 2005 decemberében
már nem volt teljesíthető.
Az intézmény a megnövekedett, 829,8 M Ft-os maradványképzési
kötelezettségnek részben a felhalmozási kiadások, részben a Gazdaságszerkezeti
összeírás rögzítési céljuttatásainak átütemezésével tudott eleget tenni.
A 2005. évben a követelések nagyrészt behajtásra kerültek, a behajthatatlan
követelések állománya 669.204 Ft volt, ami a hatályos szabályzatok alapján
leírásra került. Ezek részletesen az alábbiak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szállító
Pallaghy Anna
CCC+bogner Kft
Miller és Headstrong Kft
MCG Stúdió Kft
Pszikom Tréning Kft
Cisco Systems Magyarország Kft
Bodor András
Országos Pszichiátriai Intézet
Varga Csabáné
Hungarobarker Kft
CNG Hungary Kft
Bizományosi elszámolás (Bács)
Bizományosi elszámolás (Somogy)
Bizományosi elszámolás (Győr)
Összesen

Összeg
1.710 Ft
112.500 Ft
187.500 Ft
125.000 Ft
20.835 Ft
18.750 Ft
12.500 Ft
6.250 Ft
12.500 Ft
91.250 Ft
30.000 Ft
2.700 Ft
7.309 Ft
40.400 Ft
669.204 Ft

Az intézmény mérlege alapján megállapítható, hogy az eszközoldalon az
ingatlanok állományi értéke az előző évhez képest 1 012 622 E Ft-tal nőtt,
amelynek oka a megszüntetett megyei igazgatóságok épületeinek a KSH

vagyonkezelésébe való vétele. A gépek, berendezések állományi értéke is 255
110 E Ft-tal emelkedett. A mérleg forrásoldalán az induló tőke 210 568 E Ft-tal
haladja meg az előző évi állományi értéket, amely szintén a megyei
igazgatóságok KSH-ba való integrálásának következménye.
Az év folyamán végzett felújítási és beruházási munkák, beszerzések, valamint az
integráció a be fektetett eszközök 36,3%-os növekedését jelentette. Ezen belül
jelentősebben 71, 7%-kal nőtt az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
állománya, míg a járművek állománya 30,8%-val csökkent.
Összességében az eszközök és források állományának nagysága az előző évhez
képest 41,52%-kaI4 244550 E Ft-ról 6 006 697 E Ft-ra emelkedett.
A Hivatalban újabb tevékenység kiszervezésre nem került sor, azonban az
intézmény a belső anyagmozgatás feladataira külső vállalkozót vesz igénybe.
Korábban saját erőforrásból került elvégzésre ez a feladat, mely a nyomdai
munka eredményességét, illetve a rendezvényszervezés hatékonyságát, valamint a
belső költöztetés megkönnyítését segíti.
Az intézmény 2005-ben 33,8 M Ft összegben 27 fő részére nyújtott lakásépítési
támogatást. Ez a 2004. évi összegnél (35,7 M Ft) 5,3%-kal, a 2003. évi összegnél
(38,0 M Ft) 11,1%-kal kevesebb.
A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 458 E Ft, a legmagasabb 3.000
E Ft volt.
A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik, 2005ben 29,6 M Ft törlesztés, illetve visszafizetés érkezett be a Hivatal Lakásépítési
alap számlájára. Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsönszámla egyenlege 2005.
december 31-én 12.811,6 E Ft volt.
A Magyar Államkincstárral az intézmény kapcsolata jó. A Kincstár információs
rendszere folyamatosan javult. Ezek a tényezők hozzájárultak a finanszírozásnál,
előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerült problémák
megoldásához.
A KSH a pénzforgalmát kizárólag KESZ-en belül bonyolította.
A KSH az alapító okiratában és az SzMSz-ben foglaltakkal összhangban
vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá
nem tartoztak sem alapítványok, sem köz alapítványok, sem közhasznú
társaságok, sem gazdasági társaságok.

Mellékletek:
1. számú melléklet: 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei
2. számú melléklet: 2005. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele
3. számú melléklet: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 23. számú melléklete szerinti nyilatkozat.

