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A HIVATALOS STATISZTIKA ALAPELVEIRŐL 
 
 
A Közgyűlés, 
 
Emlékeztetve a Közgyűlés és a Gazdasági és Szociális Tanács határozataira, amelyek 
kiemelik a hivatalos statisztika alapvető fontosságát a nemzeti és globális fejlesztési 
programok szempontjából, 
 
Tekintetbe véve a kiváló minőségű hivatalos statisztikai adatok kiemelt szerepét az 
elemzésekben és az információkkal alátámasztott politikai döntéshozatalban a fenntartható 
fejlődés, a béke és a biztonság, továbbá az egyre inkább összekapcsolódó, nyitottságot és 
átláthatóságot igénylő világ államai és népei közötti kölcsönös megismerés és kereskedelmi 
kapcsolatok támogatása érdekében, 
 
Szem előtt tartva továbbá, hogy a hivatalos statisztikai rendszerek integritásába és a 
statisztikába vetett közbizalom nagy mértékben függ azoknak az alapvető értékeknek és 
elveknek a tiszteletben tartásától, amelyek alapján bármely társadalom igyekszik magát 
értelmezni és tagjainak jogait tiszteletben tartani, valamint hogy e tekintetben kulcsfontosságú 
a statisztikai hivatalok szakmai függetlensége és felelőssége,

 
Hangsúlyozva, hogy a hatékonyság érdekében a statisztikai munkát irányító alapvető 
értékeket és elveket jogi és intézményi kereteknek kell garantálniuk, valamint hogy ezeket 
tiszteletben kell tartani a politika minden szintjén és a nemzeti statisztikai rendszerek minden 
szereplőjének, 
 
Megerősíti a Hivatalos Statisztika itt felsorolt Alapelveit, ahogyan azokat a Statisztikai 
Bizottság 1994-ben elfogadta és 2013-ban megerősítette, valamint amelyet a Gazdasági és 
Szociális Tanács 2013/21 sz. határozatában jóváhagyott. 
 
 
A hivatalos statisztika alapelvei 
 

1. A hivatalos statisztika a demokratikus társadalom információs rendszerének 
nélkülözhetetlen eleme, amely adatokat szolgáltat a kormányzat, a gazdaság és a 
nyilvánosság számára a gazdasági, demográfiai és társadalmi helyzetről, illetve a 
környezet állapotáról. Ebből a célból a hivatalos statisztikai szervezeteknek a 
gyakorlatban jól hasznosítható statisztikát kell előállítaniuk, és azt pártatlanul 
rendelkezésre bocsátaniuk, tiszteletben tartva az állampolgárok közérdekű 
információkhoz való hozzáférési jogát. 

 
2. A hivatalos statisztika iránti bizalom megőrzése érdekében a statisztikai 

szervezeteknek szigorúan szakmai megfontolások – ezen belül tudományos elvek és 
szakmai etikai szempontok – alapján kell meghatározniuk a statisztikai adatok 
gyűjtésének, feldolgozásának, tárolásának és közzétételének módszereit és eljárásait. 

 



3. Az adatok helyes értelmezésének elősegítése érdekében a statisztikai szervezeteknek a 
tudományos standardoknak megfelelő információt kell nyújtaniuk a statisztika 
forrásairól, valamint az alkalmazott módszerekről és eljárásokról. 

 
4. A statisztikai szervezetek jogosultak arra, hogy észrevételezzék a statisztikával 

kapcsolatos visszaéléseket, illetve a statisztikai adatok téves értelmezését. 
 

5. Statisztikai célokra bármilyen adatforrásból – statisztikai adatfelvételekből vagy 
adminisztratív nyilvántartásokból – származó adatok felhasználhatók. A statisztikai 
szervezeteknek a forrás kiválasztásánál figyelembe kell venniük az adatok minőségét, 
időszerűségét, a költségeket és az adatszolgáltatókra háruló terheket.  

 
6. A statisztikai szervezetek által statisztikai összeállítások céljából gyűjtött személyes 

vagy egyedi adatokat – függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyekre 
vonatkoznak – szigorúan bizalmasan kell kezelni, és kizárólag statisztikai célokra 
szabad használni. 

 
7. A statisztikai rendszerek működését szabályozó törvényeket, előírásokat és 

intézkedéseket nyilvánosságra kell hozni. 
 

8. Az egy országon belül működő hivatalos statisztikai szervezetek közötti koordináció 
elengedhetetlen a statisztikai rendszeren belüli konzisztencia és hatékonyság 
biztosítása érdekében. 

 
9. Az egyes országok statisztikai szervezetei a nemzetközi fogalmak, osztályozások és 

módszerek használatával elősegítik, illetve növelik – valamennyi hivatali szinten – a 
statisztikai rendszerek konzisztenciáját és hatékonyságát. 

 
10. A két- és többoldalú statisztikai együttműködés valamennyi országban hozzájárul a 

hivatalos statisztikai rendszerek tökéletesítéséhez. 


