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Elnöki köszöntő

A Központi Statisztikai Hivatal 2005–2008-ra vonatkozó stratégiáját lezárva, annak folytatá-

saként elkészítette új stratégiai programját a következő négyéves időszakra.

Az előző, középtávú programunk fő célkitűzése a hivatal működésének modernizálása 

volt. A kitűzött céloknak megfelelően:

 A hivatal területi szervezetei régiók szerint koncentrálódnak.

 Átalakult a belső munkamegosztás, a szakstatisztikák szerint adatgyűjtési kompeten-

cia-központok jöttek létre.

 Kialakult a programokra fordított erőforrások mérésének a módszere, és erre épül fel a 

hivatal tervezési rendszere.

 Az elektronikus adatgyűjtés aránya jelentősen növekedett, és korszerűbbé váltak az 

adatfeldolgozási módszerek.

 Létrejöttek a korszerű minőségbiztosítási rendszer alapjai.

 Működik a szervezett belső szakmai képzés, a KSH-Iskola.

 A statisztikai tevékenységet támogató kiegészítő munkát racionalizáltuk, létszámát 

harmadával csökkentettük.

Az elmúlt években a KSH működése korszerűbbé és hatékonyabbá vált. Mindeközben a 

szakmai munkát az Európai Unió statisztikai követelményeinek megfelelő adatszolgáltatás, 

szakstatisztikák tartalmi és módszertani fejlesztése jellemezte. A tájékoztatási tevékenységben 

meghatározó lett az Internet szerepe, és számos új terméket vezettünk be.

A hivatal stratégiájának megvalósulásáról minden évben jelentést készítettünk, amelyeket 

az érdeklődők honlapunkon elolvashatnak. A megvalósult fejlesztések eredményeit alapvetően 

felhasználóink ítélik meg, elégedettségük mérésére a hivatal új eszközöket alakított ki. Az 

elért eredmények értékelésében fontos szempont, hogy az Európai Statisztika Gyakorlati Kó-

dexében megfogalmazott elveknek  jelenleg is megfelel a hivatal tevékenysége.
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A 2005–2008 közötti időszak fejlesztéseire építve, a hivatal küldetését, értékeit szem 

előtt tartva készült el a KSH 2012-ig szóló stratégiája. A következő stratégiai időszak 

fejlesztéseinek kulcsszavai a hitelesség, a minőség, az átláthatóság és az erőforrás-hatékonyság.

 

 Bővítjük, fejlesztjük a felhasználókkal és az adatszolgáltatókkal kiépített kommuniká-

ciós csatornákat. Felhasználói kapcsolataink erősítésével is növeljük a társadalom statisz-

tikába vetett bizalmát.

 Bevezetjük és működtetjük a statisztikai termékek és folyamatok minőségbiztosításának 

átfogó rendszerét.

 Harmonizált statisztikai módszerek és szabványosított informatikai eszközök általánossá 

tételével növeljük munkánk hatékonyságát.

 Az adminisztratív nyilvántartások, adatforrások statisztikai célú felhasználásával csök-

kentjük az adatszolgáltatói terheket.

 Biztosítjuk a vezetői munka dokumentáltságát, ezzel erősítve a beszámoltathatóságot.

 Átfogó emberierőforrás-stratégiát és személyzeti politikát alakítunk ki. 

A stratégia elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai számára szolgál ve-

zérfonalként a munka tervezése és a feladatok végrehajtása során. A hivatal szolgáltatásait 

igénybe vevő felhasználók, illetve adatot szolgáltatók igen széles körére tekintettel a hivatal 

fejlesztési stratégiáját nyilvánosan is közzétesszük.

 

Bízom benne, hogy a stratégia nemcsak a KSH munkatársainak aktív közreműködése mel-

lett, hanem partnereink támogatottságát is élvezve valósul meg.

 Dr. Pukli Péter

  Elnök



KSH-stratégia, 2009–2012

A Központi Statisztikai Hivatal stratégiája a statisztikai közszolgáltatási tevékenységet hosz-

szú távon meghatározó általános szervezeti célok keretrendszere, amely magában foglalja a 

célok megvalósítására irányuló legfontosabb intézkedések tervét is, és iránymutatást nyújt a 

stratégiai időszak döntéseihez, a célok elérése érdekében végrehajtandó programokhoz.

KÜLDETÉSKÜLDETÉS

JÖVŐKÉP

ÉRTÉKEINK

A KSH FŐ CÉLJAI 2009–2012-RE

MINŐSÉGI 
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Küldetésünk, hogy az Európai Statisztikai Rendszer részeként a társadalom, a gazdaság és 
a környezet állapotáról és változásairól a felhasználók igényeinek megfelelő, hiteles,

 jó minőségű statisztikai szolgáltatást nyújtsunk.

KÜLDETÉS
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Jövőképünk a hivatal célállapotát fogalmazza meg a stratégiai időszak végére, amelynek 
megvalósításáért az adott időszakban dolgozunk.

A KSH, megőrizve eddig elért eredményeit, erősségeit:

 A magyar statisztikai szolgálat hazai és nemzetközi szinten elismert vezető statisztikai 

intézménye, hatékonyan és átláthatóan működő, független szakmai szervezet.

 Hazánk legfontosabb statisztikai információs tárháza. A felhasználók által igényelt in-

formációkat és szolgáltatásokat időben és jó minőségben, könnyen értelmezhető módon, a 

hozzáférés mindenki számára egyenlő esélyét biztosítva, az adatszolgáltatók ésszerű terhe-

lése mellett állítja elő.  

 Szolgálja az adatokra, tényekre alapozott véleményalkotást, társadalmi, gazdasági és po-

litikai döntéshozatalt. Elősegíti a statisztikához kapcsolódó ismeretek széles körben való 

terjesztését.

 Felhasználja és alkalmazza a statisztikai tudomány legújabb eredményeit. 

 Megfelel az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt alapelveknek, az Európai 

Statisztikai Rendszer aktív közreműködője.

JÖVŐKÉP
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Az értékek azok a cselekvési vezérfonalak, amelyek hosszú távon hatnak és a küldetés 
megvalósítását szolgálják. Küldetésünk teljesítése, jövőképünk elérése érdekében 

a KSH valamennyi munkatársa az alábbi értékrendet vallja.

 Függetlenség és objektivitás

A KSH szakmai függetlenségét törvény garantálja. Szakmai munkánk módszereit és ered-

ményeit semmilyen érdekcsoport nem befolyásolhatja. Eredményeinket tárgyszerűen és kö-

zérthetően hozzuk nyilvánosságra.   

 Ügyfélközpontúság 

Felfogásunk szerint a hivatalos statisztika a társadalom számára nyújtott fontos közszol-

gáltatás, ezért tevékenységünk középpontjába a különböző felhasználói csoportok igénye-

inek kielégítését állítjuk. Fontos számunkra a felhasználókkal való párbeszéd, bizalmuk 

megszerzése és megtartása. Figyelembe vesszük adatszolgáltatóink érdekeit, törekszünk 

az adatszolgáltatói terhek csökkentésére. Kiemelten fontosnak tartjuk az adatszolgáltatók 

megbecsülését, személyes és üzleti adataik védelmét.   

 Minőség iránti elkötelezettség

Munkánk során irányadónak tekintjük az Európai Statisz-

tika Gyakorlati Kódexének minőségi irányelveit, tevékeny-

ségünk integráns részét képezi a termékek és az adat-előállí-

tási folyamatok minőségének folyamatos mérése, értékelése, 

ezek alapján a statisztikák szükség szerinti fejlesztése. 

 Hagyomány és megújulási képesség 

A KSH a hivatalos statisztikai szolgálat vezető intézménye, 

a statisztikai szakma fontos tudásbázisa. Támaszkodunk 

ÉRTÉKEK
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hivatalunk 140 éves szakmai múltjára, az elődök által megalapozott értékek fenntartása 

mellett teszünk eleget a változó idők követelményeinek. Feladatainkat, felhalmozott szak-

tudásunkra támaszkodva, magas színvonalon látjuk el. Megbecsüljük és elismerjük kulcs-

fontosságú erőforrásunkat: kimagasló tudású, elkötelezett munkatársainkat. 

 Kutatás és fejlesztés  

Nyitottak vagyunk a statisztika módszertani és technológiai fejlesztéseire. Figyelemmel 

kísérjük és saját gyakorlatunkba átültetjük a jól bevált elméleti és gyakorlati megoldásokat, 

tapasztalatokat, közzétesszük a fontos tudományos eredményeket. Folyamatosan alkal-

mazkodunk az Európai Statisztikai Rendszer követelményeinek változásaihoz. A tudást 

kiemelt értéknek tekintjük, ezért belső képzési rendszerünk fejlesztésével, a magyarországi 

statisztikai képzés erősítésével törekszünk emberi erőforrásaink értékének folyamatos nö-

velésére.

 Együttműködési készség

A KSH szervezete és dolgozói aktív együttműködésre törekszenek kapcsolataikban. A 

KSH hagyományosan nagy gondot fordít hazai és nemzetközi szakmai, tudományos kap-

csolatainak ápolására, erősítésére. Aktív tagjai vagyunk az európai statisztikai közösség-

nek. Nyitottak vagyunk a közös munkára és arra, hogy tanuljunk egymástól. Támogatjuk 

a fejlődő országok statisztikai rendszereinek modernizációját.
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 Fejlett intézményi infrastruktúra

A szervezeti egységek kompetenciaalapú működési modelljének kialakítása, a magas tech-

nológiai színvonal folyamatos fejlesztése, az alapfeladatok ellátását támogató tevékenysé-

gek szervezeti centralizálása lehetővé teszi, hogy élenjárók legyünk a közszolgáltatások 

modernizációs folyamatában. 

  Hatékonyság 

A termelési folyamat minden fázisában javítjuk a hatékonyságot. Keressük és alkalmazzuk 

a technika új vívmányait, az elektronikus adatgyűjtési és munkaszervezési módszereket, 

amelyek segítségével a statisztikai adat-előállítás feladatainak erőforrás-szükségletét csök-

kenteni, az előállított eredmények minőségét pedig növelni tudjuk. 
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A KSH 2009–2012 közötti stratégiai céljai az adott időszakhoz rendelt, egymással 
szoros kapcsolatban álló cselekvési vezérfonlak, melyeket a jövőképből 

és az értékekből vezetünk le. 

 Statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések

Stratégiánk középpontjában a statisztikai adatszolgáltatás színvonalának folyamatos eme-

lése áll. Érzékenyen és gyorsan reagálunk a gazdaság, a társadalom és a környezet fontos 

változásaira, az új, lényeges és meghatározó jelenségek feltárására és nyomon követésére. 

Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük statisztikáinkat. Minden szakstatisztikai terü-

leten követni kívánjuk a nemzetközi statisztikai gyakorlat, módszertan követelményeinek 

változását és folyamatosan javítani kívánjuk a felhasználók kiszolgálását, ezért korszerű-

sítjük szakstatisztikáink fogalmait, módszereit, osztályozásait, valamint elemzési és adat-

előállítási eljárásainkat.

 A felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség 

 folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése

Aktívabban, a korábbinál kezdeményezőbb módon kívánjuk használni a felhasználókkal 

kiépített kommunikációs csatornáinkat, valamint új módszereket is kidolgozunk a felhasz-

nálók különböző csoportjaival való kapcsolattartásra. Folytatjuk a felhasználói elégedettség 

folyamatos és szervezett mérését. Kidolgozzuk a különböző felhasználói csoportoktól ér-

kező visszajelzések összegyűjtésének rendszerét, és a felhasználói felmérések eredményeit 

hasznosítjuk a statisztikai termékek fejlesztése során. Felhasználói kapcsolataink erősítésé-

vel is növeljük a társadalom statisztikába vetett bizalmát.

 A szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása

Bevezetjük és folyamatosan működtetjük a statisztikai termékek és folyamatok minőségbiz-

tosításának átfogó rendszerét. Ennek keretében figyelemmel kísérjük termékeink minősé-

gét, és erről a felhasználókat tájékoztatjuk. A folyamatos fejlesztés érdekében rendszeresen 

FŐ CÉLOK
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ellenőrizzük, hogy a termékek és folyamatok megfelelnek-e a minőségi követelményeknek, 

és a levont következtetéseket a munka javítására használjuk fel. Ezt követően a legfonto-

sabb statisztikai területeken külső szakértőket vonunk be a minőség értékelésébe. Az intéz-

ményünk egészére kiterjedő nemzetközi minőségirányítási szabványrendszert vezetünk be 

és külső szakértők bevonásával vizsgáljuk érvényesülését.

 A statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és 

 felhasználhatóságának további javítása

Fejlesztjük az elektronikus tájékoztatási formákat, szolgáltatásokat, és biztosítjuk a hozzá-

férés mindenki számára egyenlő esélyét. A felhasználóbarát tájékoztatás érdekében tovább 

fejlesztjük az elemzési tevékenységet, a közérthetőséget, elősegítjük a statisztikák megér-

téséhez szükséges módszertani (meta-) információk és vizuális eszközök széles körű alkal-

mazását. Figyelmet fordítunk az alapvető statisztikai ismeretek terjesztésére, az adatok tu-

datos használatának népszerűsítésére. Bővítjük a mikroadatok kutatási célú felhasználását 

szolgáló adatállományok körét. 

 Költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adat-előállítási 

 módszerek 

A statisztikai módszertan fejlesztésén belül nagy jelentőséget tulajdonítunk a költségek 

és eredmények folyamatos elemzésének, illetve az adat-előállítás hatékonyságát javító in-

tézkedéseknek. Harmonizált statisztikai módszerek és azokat megvalósító informatikai 

eszközök, valamint a modern technológiák alkalmazásával, az elektronikus adatgyűjtés 

általánossá tételével el kell érnünk munkánk hatékonyságának növelését.        

 Az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói 

 terhek ésszerű csökkentése

A jelenleginél aktívabb, a kölcsönösségre törekvő kapcsolattartási rendszert kívá-

nunk kialakítani adatszolgáltatóinkkal. Változatlanul biztosítjuk statisztikai adata-

ink szigorú védelmét. Adatszolgáltatóink terhelését folyamatosan mérni kívánjuk. A 

mérés eredményeit figyelembe véve intézkedéseket dolgozunk ki a különböző adat-

szolgáltatói csoportok terheinek csökkentésére. Ezért – az adatigények kielégítését 

továbbra is szem előtt tartva – lépéseket teszünk az adatfelvételek és azokon belül 
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az adathelyek számának csökkentésére, mintavételen alapuló felvételek esetében a 

mintanagyság csökkentésére. Bővíteni kívánjuk továbbá az adminisztratív nyilván-

tartások, adatforrások statisztikai célú felhasználását. Utóbbihoz szükség esetén a 

nyilvántartások tartalmának módosítására vonatkozó kezdeményezésekkel is élni kí-

vánunk. A stratégiai időszak alatt általánossá tesszük az elektronikus adatgyűjtési, 

adatfogadási technikákat mind a gazdasági szervezetek, mind a lakosság körében 

végzett adatgyűjtések során.  

 Kezdeményező szerep a hivatalos statisztikai szolgálat és a nemzetközi 

 statisztikai szervezetekkel való együttműködés különböző formáiban

A hivatalos statisztikai szolgálat vezető szervezeteként eleget teszünk a jogszabályban 

meghatározott szakmai feladatainknak. Továbbra is aktívan részt veszünk a hazai és a 

nemzetközi szervezetek, intézmények szakmai, tudományos és fejlesztési munkájában. 

Álláspontunk, észrevételeink kinyilvánításával, valamint munkacsoportokon, más tes-

tületeken belüli aktív szerepvállalással erősítjük a KSH jelenlétét, szakmai elismertségét 

mind belföldön, mind külföldön. 

 A hivatali vezetői munka színvonalának emelése, eszközrendszerének

 fejlesztése 

Fokozni kívánjuk hivatalunkon belül a vezetői munka dokumentáltságát, ezzel erősít-

ve a beszámoltathatóságot és az információk rendszeres visszacsatolását. Folyamatosan 

fejlesztjük a hivatal irányítását segítő technikai eszközöket, belső szolgáltatásokat. A 

korszerű humánpolitikai eszköztár alkalmazásával továbbfejlesztjük a vezetőkiválasztás 

és -utánpótlás, -nevelés rendszerét. 

 A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése

Átfogó emberierőforrás-stratégiát alakítunk ki, és a korábbinál tudatosabb személyze-

ti politikát kívánunk folytatni. Ebben fontos szerepet kap a dolgozók elégedettsége és 

előmenetele, ismereteik fejlesztése, az egyéni karrierút követése, a tehetséggondozás és a 

színvonalas belső képzési rendszer működtetése. 
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 Az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele

A feladatvégzést oly módon kell átalakítani, hogy a statisztikai termelési folyamatban dol-

gozók funkcionális típusú adminisztratív feladatai csökkenjenek. A működés átláthatóvá 

tételéhez ugyanakkor elengedhetetlen a szakmai követelményekből fakadó dokumentáció 

növelése. A statisztikai szervezet munkáját kiegészítő szolgáltatásokkal támogató funkcio-

nális feladatainkat a lehető leggazdaságosabb formában látjuk el. 





STRATÉGIAI TERÜLETEK 

A MINŐSÉGI 

STATISZTIKA 

SZAKTERÜLETEINEK 

STRATÉGIAI 

CÉLJAI

1. Stratégiai terület

MINŐSÉGI STATISZTIKA
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Ezt a stratégiai területet a szakstatisztikák területén megvalósítani kívánt stratégiai 
jelentőségű fejlesztések alkotják. Az intézkedések meghatározásánál a statisztikával 

kapcsolatos követelményekből, azok változásának irányaiból indultunk ki.

 A társadalmi és gazdasági folyamatokban bekövetkező változások

A globalizáció, a vállalkozások határokon átnyúló gazdasági tevékenységének bővülése, a 

szolgáltatások gazdaságon belüli arányának folyamatos növekedése, az információs gaz-

daság szerepének erősödése a gazdaságstatisztikától e folyamatok mérésének fejlesztését 

igényli. A társadalmi változások közül a jólét újszerű értelmezése, a társadalmi egyenlőt-

lenségek kezelésének előtérbe kerülése és az öregedő társadalom jelensége motiválja új sta-

tisztikai mutatók kialakítását. A klímaváltozás folyamata egyre növekvő részletezettséget 

és új mérési módszereket követel meg a környezeti statisztikától.

 A felhasználói igények változása 

Az Európai Statisztikai Rendszer fejlesztési irányait az Eurostat ötéves stratégiai programja 

rögzíti, amelynek végrehajtásában a hazai statisztikának is közre kell működnie. A hazai 

felhasználóknak a nemzetközileg összehasonlító adatok iránti igényét is teljesítjük, amikor 

igazodunk az európai statisztikai követelményekhez. Az elemzők egyre nagyobb figye-

lemmel kísérik az előzetes adatok pontosságát, és igény mutatkozik a revíziók számának 

és mértékének csökkentésére, illetve általában a statisztikai adatok minőségének további 

javítására.

 Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt követelmények 

A szakstatisztikai fejlesztések területén a gyakorlati kódex követelményeinek való megfele-

lés a statisztikai termékekre vonatkozó minőségi ismérvek (relevancia, pontosság, megbíz-

hatóság, időszerűség, koherencia) folyamatos javítását követeli meg. 

MINŐSÉGI STATISZTIKA
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 Költségkorlátok 

A felhasználók a hivatalos statisztikától egyre részletezettebb adatokat várnak. A statisz-

tikai szolgálat rendelkezésére álló pénzügyi források azonban korlátozottak, ugyanakkor 

törekednünk kell az adatszolgáltatói terhek mérséklésére is. Ezért az igények kielégítése 

során, költség-haszon-elemzések alapján prioritásokat kell meghatároznunk.

A szakstatisztikai fejlesztések eredményei megjelenhetnek a fogalmak pontosításában, egy-

egy gyűjtött adat eltérő tartalmában, új adatgyűjtések bevezetésében, mások elhagyásában, az 

adatszolgáltatói kör, a mintavétel változásában vagy a gyűjtött adatokból számított mutatók 

változásában. Stratégiánkban a szakstatisztikai fejlesztések közül a jelentősebb, a felhasználói 

igények kielégítése szempontjából legfontosabb változások megvalósítását szolgáló intézkedé-

seket emeltük ki.

 

A stratégiai terület fő irányai:

 Módszertani fejlesztések a termékminőség javítása érdekében

 A makrostatisztikák nemzetközi összehasonlítást és konzisztenciát biztosító tovább-

 fejlesztése

 Statisztikai fejlesztések a konjunktúra, valamint a gazdasági szerkezet elemzése terén 

 A 2010–2011. évi cenzusok előkészítése és végrehajtása

 A társadalmi folyamatok mérésének fejlesztése

 A fenntartható fejlődés mutatóinak fejlesztése

Figyelembe kell venni, hogy a stratégia többi területein, elsősorban az adat-előállítás során 

megvalósuló fejlesztések jelentős hatással vannak a szakstatisztikák megbízhatóságára. A tá-

jékoztatás fejlesztése területén elért eredményeink pedig a szakstatisztikák hozzáférhetőségét, 

értelmezését, ezáltal használhatóságát segítik.
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 Módszertani fejlesztések a minőség javítása érdekében

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A módszertani átláthatóság növelése érdekében 
a statisztikai munkafolyamat elemeire (editálás, 
imputálás, mintavétel, súlyozás, hibaszámítás, 
validálás, szezonális kiigazítás, adatvédelem, 
elemzés)

 dokumentációs rendszer elkészítése,
feltöltése; 

 ajánlott módszerek kidolgozása, 
karbantartása; 

 módszertani fejlesztések, továbbá a 
módszertan átalakítása a költséghaté-
konyság érdekében a minőség fenntartása 
mellett.

2009–2012 Módszertani dokumentációs rendszer, kidol-
gozott ajánlott módszerek. 

A KSH-Iskola keretében rendezett módszer-
tani tanfolyamok körének bővítése a statisz-
tikai termelési folyamat minden elemére. 

Módszertani fejlesztés a mintavétel, adat-
validálás, adatvédelem területén.

Az adatok konzisztenciájának növelése 
érdekében:

 különböző adminisztratív és statisztikai 
adatforrások összekapcsolási eszközeinek 
fejlesztése; 

 konzisztenciavizsgálati módszerek fejlesz-
tése; 

 földrajzi kódok integrálása a regiszterekbe; 

 statisztikai adatok és metaadatok cseréjé-
nek (SDMX rendszer) előkészítése. 

2009–2012 A statisztikai adatok egymással és az admi-
nisztratív adatokkal való kapcsolhatósága 
javul, erősödik az adatok konzisztenciája. 

Az integrált, konzisztens adatokból több 
felhasználói igényt elégítünk ki. 

A minőség mérésének fejlesztése:

a termékminőség mérése. Önellenőrzések, bel-
ső és külső auditok bevezetése, rendszeressé 
tétele.

2009–2012 A minőségmérés és -ellenőrzés eredményei-
ből kiinduló hivatali intézkedések, módszer-
tani fejlesztések. A belső és külső felhasz-
nálók is információt kapnak a statisztikák 
minőségéről.  

A módszertani együttműködés fejlesztése:

együttműködési formák kialakítása a hivatalos 
statisztikai szolgálaton belül és a tudományos 
műhelyekkel. A tudományos eredmények in-
tegrálása a fejlesztésekbe, az eredmények meg-
ismertetése.

2009–2012 Együttműködési szerződések, közös fejlesz-
tések.  Módszertani  anyagok elérhetővé tétele 
a honlapon. A Statisztikai Szemle anyagának 
elérhetősége, kereshetősége az interneten. 
Nemzetközi kutatási projektekben való 
részvétel.
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 A makrostatisztikák nemzetközi összehasonlítást és konzisztenciát
biztosító továbbfejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Módszertani fejlesztések a nemzeti számlák 
EU-jogszabályi követelményeinek teljesítése 
érdekében az alábbi témákban:

 a nemzeti számla szemléletű foglalkoz-
tatottsági adatok becslési módszerének 
kidolgozása;

 a nemzeti számlák homogén idősorainak 
visszavezetése 1995-ig; 

 a nem megfigyelt gazdaság becslési mód-
szerének tökéletesítése;

 az ár- és volumenmérésre vonatkozó elő-
írások teljesítési arányának javítása.

2010

2009

2009

2010–2011

A hazai felhasználók és az ESA
1
 Data 

Transmission Program adatigényeinek 
jobb színvonalon való teljesítése, a lefe-
dettség, valamint az adatminőség javítá-
sával. 

Az Európai Bizottság által előírt bruttó nem-
zeti jövedelem (GNI)  módszertani jelentésével 
kapcsolatos feladatok teljesítése:

 akcióterv megvalósítása; 

 GNI-derogációk megszüntetése.

2009–2010

2011 –2012

Az EU GNI Bizottság előírásainak 
teljes körű megvalósítása.  A magyar 
GNI-számításokat bemutató módszerta-
ni leírás véglegesítése és publikálása.

Az új gazdasági tevékenységek egységes ágaza-
ti osztályozási rendszerére (NACE/TEÁOR) 
való átállás feladatai. 

2009–2011 A jogszabályi kötelezettségek teljesítése, 
összehasonlítható gazdaságstatisztikák 
előállítása.

Az euró bevezetésével összefüggő statisztikai 
feladatok végrehajtása: 

 a negyedéves szektorszámlák  összeállítá-
sa az euróövezethez való csatlakozásig;

 a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) 
követelményei által érintett  gazdaság-
statisztikai idősorok átszámításához 
számítási algoritmusok előállítása és a 
korrekciók végrehajtása; 

 az euró bevezetése után az inflációs hatás 
mérése.

Az euró 
bevezetése 

előtt 
2 évvel

kezdve

Összehasonlítható idősorok euróban. Új 
mutatók közlése a GMU követelményei-
nek megfelelően.  Az euró bevezetésének 
inflációs hatásáról tájékoztatás.

1. European System of Accounts – Nemzeti Számlák Európai Rendszere.
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 A makrostatisztikák nemzetközi összehasonlítást és konzisztenciát
biztosító továbbfejlesztése (folytatás)

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A külkereskedelem-statisztika módszertani 
fejlesztései:

 az Intrastat egyszerűsítése, a tagországok 
közreműködésével kialakítandó új rendszer 
bevezetése;

 az Extrastat adatgyűjtési rendszerben az 
elektronikus vámrendszerek bevezetésé-
nek és a vámjogi környezet változásának 
követése. 

2009–2012

2010–2011

A hatályba lépő új Intrastat-jogszabály 
minőségi követelményeinek teljesítése, 
az adatszolgáltatói terhek további mér-
séklése.

Az Extrastat lefedettségének megőrzése 
a változó feltételek mellett.

Intézkedések a makrostatisztikák konzisztenci-
ájának javítására és fenntartására:

 az ágazati kapcsolatok mérlegéhez kap-
csolódó számítások integrálása a nemzeti-
számla-számításokba;

 az éves gazdaságstatisztikai adatgyűjtés és 
a nemzeti számla keretében végzett szá-
mítások közös adatbázisának kialakítása, 
működtetése;

 a Magyarország területén tevékenykedő 
nem rezidens (külföldi) cégek tevékenysé-
gének elszámolásával kapcsolatos becslések 
fejlesztése.

2010

2009–2010

2009–2010

Az adminisztratív adatforrások széle-
sebb körű felhasználásával, valamint az 
éves vállalkozásstatisztikai adatok és a 
makrostatisztikák közötti konzisztencia 
erősödése révén az adatminőség javul.
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 Statisztikai fejlesztések a konjunktúra, valamint a gazdasági 
szerkezet elemzése terén

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A vállalkozások teljesítményére vonatkozó 
negyedéves értékmutatók makrovalidálása a 
szakstatisztikák évközi mutatóinak felhaszná-
lásával.

2010 A fejlődési dinamika pontosabb mérése 
a kétféle mérési megközelítés felhaszná-
lásával.

Az évközi statisztikai mutatók bővítése az EU-
előírásokkal összhangban. Az importra vonat-
kozó árindex számításának bevezetése; az üz-
leti szolgáltatások meg nem figyelt területei-
nek bevonása az ármegfigyelésbe; a saját lakás 
árindexére vonatkozó számítás fejlesztése; a 
negyedéves szolgáltatási árbevételre vonatkozó 
adatok havi gyakoriságúvá tétele.

2009–2012 EU-előírásokkal összhangban számított 
új évközi statisztikai mutatók.

Az egyes termékpályák külkereskedelmi, ter-
melői és fogyasztói árai, árindexei közötti kon-
zisztencia folyamatos vizsgálatának bevezetése.

2009–2012 Az árindexek megbízhatósága javul.

Az üzleti szolgáltatások statisztikájának bőví-
tése, alkalmazkodás a reálfolyamatok új jelen-
ségeihez.

2009–2012 Határforgalmi és szálláshely-szolgáltatá-
si adatbázis létrehozása; új szállítási és lo-
gisztikai, valamint a lakosság közlekedési 
igényeit bemutató mutatószámrendszer 
kialakítása; pontosabb adatok a bevásár-
lóközpontok és hipermarketek tevékeny-
ségéről.

Az információs és kommunikációs technika 
(IKT) megfigyelésének kiterjesztése az eddig 
meg nem figyelt területekre, valamint az al-
kalmazásából eredő hatások mérése az üzleti 
szférában.

2009–2012 Teljes körű lefedettség és egységes mód-
szertan; a hatások mérhetővé válnak.

A kutatás-fejlesztés statisztikai regiszterének, 
mutatószámainak fejlesztése.

2009–2012 A K+F-szektor helyzetének pontosabb 
bemutatása. A K+F-re vonatkozó adatok 
beillesztése a nemzeti számla számítási 
rendszerébe.
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 A társadalmi folyamatok mérésének fejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A társadalmi szolgáltatásokra (az oktatási, 
kulturális, egészségügyi és szociális szolgál-
tatás, lakáshelyzet szakterületre) vonatkozó 
új indikátorok kidolgozása, a meglévők mi-
nőségi jellemzőinek javítása a releváns adat-
gyűjtések fejlesztésével és új felvételek végre-
hajtásával.

2009–2012 A hazai és nemzetközi adatigények kielégíté-
se, és a kormányzati és önkormányzati intéz-
kedések hatásainak monitorozása.

A nonprofit szektor statisztikájának megújí-
tása, korszerűbb megfigyelési rendszer kiala-
kítása.

2009–2010 A nonprofit szektor hazai és nemzetközi 
adatigényeknek megfelelő költségtakarékos 
és az adatszolgáltatói terhek mérséklését 
szem előtt tartó adatgyűjtési rendszere. 

A társadalmi szolgáltatásokat végző intéz-
mények speciális regisztereinek kialakítása, e 
regiszterek hozzákapcsolása a gazdasági szer-
vezetek regiszteréhez.

2009–2012 Az adatszolgáltatói kör teljes lefedettségének 
biztosítása és a mintavételes felvételek lehe-
tőségének megteremtése.

 A 2010–2011. évi cenzusok előkészítése és végrehajtása

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A 2010. évi teljes körű mezőgazdasági ösz-
szeírás előkészítése és megvalósítása:

 előkészítés;

 végrehajtás.

2009 

2010

A minőségi előírásoknak megfelelő adatok 
rendelkezésre állnak. 

A 2011. évi népszámlálás előkészítése és 
végrehajtása:

 előkészítés; 

 végrehajtás.
2009–2010

2011

Költséghatékony és a lakosság terhelését a le-
hető legnagyobb mértékben csökkentő adat-
felvétel. Nagy pontosságú, megbízható, a 
kormányzati és a helyi döntés-előkészítéshez 
is jól hasznosítható adatok. A rendszeres és 
az időszakos adatfelhasználók, valamint az 
érdeklődők minden csoportja számára egy-
aránt hozzáférhető adatok. 
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 A társadalmi folyamatok mérésének fejlesztése (folytatás)

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A társadalmi szolgáltatásokra vonatko-
zó pénzügyi információk körének bőví-
tése. Az oktatás, a Nemzeti Egészség-
ügyi Számlák (SHA), szociális védelem 
statisztikai rendszerének (ESSPROS)
és a nonprofit szervezetek ráfordításainak 
nemzetközileg harmonizált méréséhez szük-
séges módszertani fejlesztések végrehajtása.

2009–2012 Az ellátásokra fordított összegek hazai és 
nemzetközi igényeket kielégítő mérése; az ok-
tatási és nonprofit szektor szatellitszámlái.

A lakosság turisztikai, közlekedési szoká-
saira vonatkozó vizsgálati rendszerek EU-
jogszabályokon alapuló fejlesztése.

2009–2012 Az állandó és ad hoc modulból álló integrált 
turisztikai és közlekedési lakossági adatgyűj-
tés.

Az egyéni kereseti felvétel harmonizálása az 
EU-előírásokkal és a hazai igények érvénye-
sítése. 

2012 Négyévenkénti adatszolgáltatás, a felvétel 
kiterjesztése a legkisebb (1–4 fős) vállalkozá-
sokra.

A foglalkozások osztályozási rendszerének 
revíziója (FEOR-08). Számítógéppel támo-
gatott kódolás kidolgozása, a kódolóprogram 
bevezetése a lakossági felvételeknél; foglalko-
zási idősorok átkonvertálása.

2012 FEOR-08. Számítógéppel támogatott kó-
dolás valamennyi lakossági felvételnél. Ösz-
szehasonlítható foglalkozásonkénti adatállo-
mányok, idősorok.

Az Időmérleg-felvétellel kapcsolatos felhasz-
nálói igények feltérképezése, ennek megfe-
lelő adatgyűjtési terv készítése és a felvétel 
költséghatékony végrehajtása. 

2009–2010 Aktuális adatok az életmód vizsgálatához 
uniós és hazai felhasználók részére, háttér-
adatok az informális gazdaság becsléséhez.

Az esélyegyenlőség és kirekesztődés statiszti-
kai mérésének fejlesztése.

2012 Az adott témában minél több releváns muta-
tó biztosítása.

A fogyasztásra, a jövedelmekre, az életkörül-
ményekre vonatkozó lakossági adatgyűjtések 
integrált fejlesztése. A jelenlegi adatgyűjtések 
felülvizsgálata, racionalizálása. A mintavételi 
és mintakiválasztási technikák (elsősorban a 
jövedelmeknél), az adminisztratív adatfor-
rások bevonási lehetőségének vizsgálata. A 
mikroszimulációs eljárás továbbfejlesztése. 

2009–2012 Jobb ráfordítás-eredmény arány, beleértve a 
minőség emelkedését is. Hazai és uniós igé-
nyek teljesebb és magasabb minőségi szinten 
történő kielégítése. Az adatok időszerűsége 
javul.
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 A fenntartható fejlődés mutatóinak fejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A gazdasági, társadalmi és demográfiai fo-
lyamatok környezeti hatásainak vizsgálata, 
különös tekintettel a környezeti elemek ál-
lapotára, a hulladékgazdálkodásra és a kör-
nyezeti politikákra.

2009–2012 Olyan fenntartható fejlődésre vonatkozó 
mutatókörök, amelyek kielégítik a hazai és a 
nemzetközi felhasználói igényeket; az ered-
mények publikálása.

Az éghajlatváltozás és a gazdasági, társa-
dalmi, demográfiai, környezeti folyamatok 
kölcsönhatásainak vizsgálata, különös te-
kintettel az üvegházhatású gázok kibocsá-
tására.

2009–2012 Az éghajlatváltozás hatásainak mérését szol-
gáló mutatók, a hazai és a nemzetközi fel-
használói igények kielégítése.



AZ 

ADAT-ELŐÁLLÍTÁS

SZAKTERÜLETEINEK 

STRATÉGIAI 

CÉLJAI

2. Stratégiai terület

ADAT-ELŐÁLLÍTÁS
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Az adat-előállítás stratégiai terület azokat a fejlesztési programokat foglalja össze, 
melyek az adatgyűjtés és adatfeldolgozás munkaszakaszainak hatékonyságát, 

minőségét, valamint az adatszolgáltatókkal való kapcsolatot hivatottak javítani. 

Az előző stratégiai időszakban megkezdett, az elektronikus adatszolgáltatási rendszer ki-

alakítását, a lakossági adatgyűjtés-szervezés megújítását, a termelési folyamatok minőség-

biztosítását, valamint az adatszolgáltatói terhek mérését célul tűző fejlesztésekre alapozzuk 

további munkánkat.

 Az intézkedéseket az adat-előállítás terén érvényesülő minőségi, technológiai kihívások-

hoz, valamint az adatszolgáltatók elvárásaihoz igazodva fogalmaztuk meg.

 Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének követelményei

A jelenlegi statisztikai folyamatok minősége általában magas színvonalú, ugyanakkor 

szükség van még több formalizált eljárás szisztematikus bevezetésére és strukturáltabb 

használatára az európai statisztikai rendszer minőségi nyilatkozatával összhangban. Az 

adminisztratív nyilvántartások adataihoz való statisztikai célú hozzáférést bővíteni kell.

 Az elektronikus adatáramlás bővítésének igénye

A hatékonyság növelése érdekében előtérbe kell helyezni a kor követelményeinek megfelelő 

adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszereket. 

 Az adatszolgáltatók részéről megfogalmazódó igények 

Az adatszolgáltatók elvárása, hogy a jelentős adminisztrációs kötelezettségeik közül a 

statisztikai célúak mérséklődjenek. Elvárásaik magukban foglalják mind az adatgyűjté-

sek körének, gyakoriságának csökkentését, mind az elektronikus adatszolgáltatás lehe-

tővé tételét.  

ADAT-ELŐÁLLÍTÁS
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 Az adatminőség javításával kapcsolatos elvárások 

Az adat-előállítás folyamatainak minőségbiztosítása követelmény a fejlett statisztikai kul-

túrával rendelkező országokban. Az egységes, korszerű, elektronikus adatgyűjtő, adat-elő-

készítő és adatfeldolgozó rendszerek használata által felszabaduló élőmunka további lehe-

tőséget teremt az adatminőség javítására.

A stratégiai terület fő irányai:

 Az adatszolgáltatói terhek mérséklése

 Az adminisztratív nyilvántartások, adatforrások statisztikai célú felhasználásának 

 bővítése

 Az adatgyűjtési módszerek fejlesztése

 Egységes adatgyűjtés-szervezési, adat-előkészítési és adatfeldolgozási módszerek 

 fejlesztése

 A termelési folyamatok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása
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 Az adatszolgáltatói terhek mérséklése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Az adatszolgáltatói elégedettség és terhelés folyamatos 
mérése, az adatszolgáltatók költségeinek modellezése. Az 
adatszolgáltatói elégedettség mérési eredményeinek fel-
használása a kérdőívek és segédleteik elkészítése során.

2009–2012 A felmérés eredményeinek haszno-
sításával készített felhasználóbarát 
kérdőívek. 

Az adatgyűjtések jegyzékének aktualizálása. A kér-
dőívek és segédleteik egyszerűsítése, közérthetőségi 
szempontból történő felülvizsgálata. Az adatgyűjtések 
gyakoriságának csökkentése. A beérkezés, feldolgozás 
és tájékoztatás határidőinek és a lakossági felvételek 
idejének optimalizálása.

2009–2012 Kevesebb, könnyebben kitölthető, 
megfelelő segédletekkel ellátott, 
optimális időpontokban és gyakori-
sággal bekért kérdőív. Az adatszol-
gáltatói adminisztrációnak, valamint 
az összeírói és feldolgozói kapacitás 
munkacsúcsainak mérséklődése. 

Az adatszolgáltatókkal való kapcsolatok bővítése – kü-
lönös tekintettel kiemelt partnereinkre. Az adatszolgál-
tatói visszacsatolás útvonalainak kialakítása.

2009–2012 Javuló adatszolgáltatási hajlandóság.

 Az adminisztratív nyilvántartások, adatforrások statisztikai célú 
felhasználásának bővítése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Az eddigi tapasztalatok összefoglalása, a jelenleg is al-
kalmazott adatátvételek értékelése. Az összes adatfelvé-
tel felülvizsgálata a hasznosítható adminisztratív adat-
források szempontjából. Az adatátvételek módszertaná-
nak fejlesztése.

2009–2012 Minőségi jelentések a használt admi-
nisztratív adatállományokról. Adat-
átvételi szempontból feltérképezett 
adatfelvételek.

Az államigazgatás más szerveivel való kapcsolatok 
fejlesztése adatátvétel céljából. Az adatok átvételének 
megszervezése, a jogi, adminisztrációs és informatikai 
feltételek kidolgozása. A kapcsolódó statisztikai és ál-
lamigazgatási nyilvántartások felülvizsgálata, tartalmuk 
összehangolása az adatátvételek minőségének megala-
pozása érdekében.

2009–2012 Az adatátvétel érdekében fejlesztett 
kapcsolatok az államigazgatás más 
szerveivel. Összehangolt nyilvántar-
tások.

Az adatgyűjtések egy részének kiváltása adatátvétellel. 
Az adminisztratív nyilvántartások hasznosítása a felvé-
teli keret meghatározása és az adatok validálása során.

2009–2012 Kevesebb kitöltendő kérdőív adat-
szolgáltatói oldalon. Adatgyűjtési 
erőforrások felszabadulása.
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 Az adatgyűjtési módszerek fejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Korszerű, új elektronikus adatgyűjtési módszer 
fejlesztése, ami vállalkozási és önkormányzati 
partnereink számára tovább egyszerűsíti az adat-
küldést, illeszthető a hivatalban használt rendsze-
rekhez, lerövidíti az adatfeldolgozási folyamatot, 
valamint lehetővé teszi az elektronikus adatküldési 
mód kötelezővé tételét adatszolgáltatóink számá-

2009–2011 Egységes, könnyen használható elektro-
nikus adatküldési  módszer. 

A számítógéppel támogatott lakossági összeírás 
fokozatos bevezetése.

2009–2012 Megfelelő eszközök és háttér az össze-
írók számára. Lerövidülő adatfeldolgo-
zási folyamat, már az adatfelvételeknél 
érvényesülő minőség-ellenőrzés.

A rendszeres évközi lakossági felvételek összeíró-
hálózatának koncentrálása, a szakmai színvonal 
emelése, folyamatos minőség-ellenőrzés és vissza-
csatolás. 

2009– 2009. A jelenleginél kevesebb, képzettebb ösz-
szeíró. Hatékonyabb összeíró-hálózat.

A lakossági adatgyűjtés-szervezést támogató in-
formatikai rendszer létrehozása.

2009– 2010. Átlátható, hatékonyabban szervezhető 
lakossági összeírások.

A településminták harmonizálása. A különböző 
felvételek közös településmintán történő végrehaj-
tásának optimalizálása, és így a mintában szereplő 
településszám csökkentése.

2009–2012 Az összeírási költségek csökkentése.
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 Egységes adatgyűjtés-szervezési, adat-előkészítési és adatfeldolgozási 
módszerek fejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Korszerű és egységes adatgyűjtés-szervezési és 
adat-előkészítési módszerek és rendszerek hasz-
nálata. 

2009–2010 Minden adatgyűjtésre egységesen alkal-
mazott adatgyűjtés-szervezési és adat-
előkészítési módszerek.

Az adatfeldolgozás egyedi módszerei helyett ki 
kell dolgozni azt a minden szakmai terület számá-
ra használható, egységes logika alapján működő 
rendszert, ami biztosítja a szakfőosztályok és az 
informatikai támogatás közötti hatékony munka-
megosztást.

2009–2011 Az ajánlott módszerekből, standard eljá-
rásokból készült módszertani kézikönyv, 
segédlet. Egységes, a statisztikus számára 
a közvetlen adatelérést és a további fel-
dolgozást lehetővé tevő adat-feldolgozási 
rendszer.

 A termelési folyamatok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A minőségi irányelvek ellenőrzésére eszközök, eljá-
rások kidolgozása.  A dokumentáció kiterjesztése 
a teljes termelési folyamatra. A folyamatok minő-
ségének mérése, folyamatba épített, informatikai 
eszközökkel támogatott indikátorok kidolgozása.

2009–2010 Kidolgozott minőségi elvek és az ezek-
ből fakadó alkalmazott minőségjavító 
módszerek. A minőség szempontjából 
rendszeresen felülvizsgált folyamatok. 
A felhasználók képet kapnak a statisz-
tikai adatok minőségéről, használható-
ságáról.



A 

TÁJÉKOZTATÁS, 

SZOLGÁLTATÁS 

TERÜLETEN 

ÉRVÉNYESÜLŐ 

STRATÉGIAI

CÉLOK

3. Stratégiai terület

TÁJÉKOZTATÁS,  SZOLGÁLTATÁS
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A tájékoztatás, szolgáltatás fejlesztése folyamatos feladat, közvetlen kapcsolata 
a felhasználókkal megköveteli az állandó jobbítást, a változó igényekhez 

való igazodást. 

Az előző stratégiai időszakban elvégeztük a terület rendszerszintű átalakítását: kidolgoztuk a 

felhasználói elégedettség mérésének rendszerét, elkészítettük a szükséges szabályokat és szab-

ványokat, jelentős lépéseket tettünk az elektronikus tájékoztatás fejlesztésére. A 2009–2012. 

időszakban a fejlesztések sarokpontja továbbra is a felhasználói elégedettség és igények mérése, 

valamint az eredményekre alapozott fejlesztések elvégzése. Kiemelt prioritása van a felhasz-

nálói kapcsolatok fejlesztésének, az érthetőség, az egyidejű és széles körű hozzáférés javításá-

nak.

Az intézkedéseket a tájékoztatás és szolgáltatás területén érvényesülő kihívások, követel-

mények tükrében fogalmaztuk meg.

 A felhasználói igények és használati szokások változása

A felhasználói igények és használati szokások változása. A felhasználói elégedettség, vé-

lemények és igények mérésére, az eredmények elemzésére alapozzuk intézkedéseinket. A 

statisztikai információk iránti igény fokozatosan nő, ezzel együtt a statisztikát használók 

köre is bővül. Korábbi felhasználóink mellett egyre nagyobb számban és arányban keresik 

termékeinket és szolgáltatásainkat a statisztikában kevésbé jártas, azzal mostanában ismer-

kedő ügyfelek is. Az igények skálája ma már az egy-két adattól a komplex adatbázisokig, 

a rövid, közérthető elemzésektől az átfogó tanulmányokig terjed, és fokozatosan bővül az 

egyedi szolgáltatások iránti kereslet.

 Folyamatosan változó kommunikációs eszközök  

A felhasználóbarát közszolgáltatás érdekében a különböző tájékoztatási eszközök optimá-

lis kombinációját kell alkalmaznunk, növelve az elektronikus formák részarányát, annak 

térhódításával összhangban. Ez megköveteli, hogy nyomon kövessük a kommunikációs 

TÁJÉKOZTATÁS, SZOLGÁLTATÁS
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eszközök technológiai változását és használatuk elterjedtségét, valamint az elektronikus 

közigazgatás irányadó szabályait.

 Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének minőségi követelményei 

Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének tájékoztatást érintő minőségi követelményeit 

teljesítjük. Ebből következően továbbra is maradéktalanul meg kell felelnünk a pártatlanság 

és objektivitás elvének, illetve további lépéseket kell tennünk a hozzáférhetőség és érthető-

ség javítása érdekében. Elő kell segíteni a metaadatok könnyebb elérhetőségét – elsősorban 

az elektronikus tájékoztatás érthetőségének növelése érdekében, valamint biztosítani kell a 

kutatási célú hozzáférést a mikroadatok egyre bővülő köréhez.

 Nemzetközi szervezetek ajánlásai 

Figyelembe vesszük a nemzetközi szervezetek, elsősorban az Eurostat ajánlásait, melyek 

célja, hogy a tagállamok tájékoztatási tevékenységük fokozatos egységesítésével könnyítsék 

meg az eligazodást a felhasználók számára, illetve, hogy a jó gyakorlatok megosztásával 

segítsék elő a fejlesztéseket.

 Az elektronikus közigazgatás szabályai és stratégiája 

Az elektronikus szolgáltatások fejlesztése során szem előtt kell tartani az e-közigazgatás 

irányadó szabályait, valamint a közszolgáltatások ügyfélközpontú átalakítására fókuszáló 

e-közigazgatási stratégia keretfeltételeit. 

 Ingyenes közszolgáltatás 

A tájékoztatás és szolgáltatás fejlesztése során a költségkorlátok ellenére is törekszünk arra, 

hogy megfeleljünk az ingyenes közszolgáltatás követelményének.

A stratégiai terület fő irányai:

 Felhasználói kapcsolatok

 Érthetőség

 Egyidejű, széles körű hozzáférés

 Területi téjékoztatás
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 Felhasználói kapcsolatok

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A felhasználói igények és elégedettség eredményes 
méréséhez a felhasználói kapcsolatok fejlesztése. 

Az ügyfélszolgálat területi munkatársai és a fel-
használók közötti kapcsolatrendszer fejlesztése, a 
helyi felhasználói igények és elégedettség mérése.

A felhasználói visszajelzések strukturált regisztrá-
lását, feldolgozását és elemzését segítő eszközök 
fejlesztése.

2009–2011 Az új és potenciális felhasználókat el tud-
juk érni.

A felhasználói igények és vélemények 
mérésénél nagyobb válaszadói készséget 
érünk el, a mérés eredményesebb lesz.

A hivatal minden területe számára elér-
hető, strukturált nyilvántartási rendszert 
alakítunk ki.

Az ügyfélszolgálati tevékenység többszintű, 
egymásra épülő rendszerének felépítése. 

A felhasználókkal való kapcsolattartás eszközei-
nek bővítése. 

2009–2011 Hatékonyabb ügyfélszolgálat.

Felhasználói kapcsolatok (pl. sajtóval) 
javulnak.

A bevételszerző tevékenység ellátásához szükséges 
szabályozás átalakítása, valamint a szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódó rend kialakítása.

2009–2010 Egységesen szabályozott eljárásrend, 
díjtételek, kedvezmények.

 Érthetőség

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A statisztikai adatok érthetőségének javítása érde-
kében nagy hangsúlyt fektetünk az elemző tevé-
kenységre, a közérthetőség javítására.

2009–2011 Az elemzések aránya nő, színvonaluk 
javul.

A közérthetőség javul.

A publikációk egységes és pontos nyelvhasználatá-
hoz, tartalmának tervezéséhez, tábla- és grafikon-
szerkesztéshez, kiadványok technikai szerkesz-
téséhez alapelveket és jó gyakorlatokat bemutató 
segédlet készítése.

2009–2010 Az „arculati kézikönyv” használata elő-
segíti egységes és közérthető publikációk 
készítését.

Az adatok megértését szolgáló vizualizációs esz-
közök (grafikon, interaktív tematikus térképek 
stb.) bővítése, alkalmazások fejlesztése.

2009–2010 Az adatok értelmezhetősége javul.

Az adatok grafikonos, térképes megjele-
nítése bővül.
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 Érthetőség (folytatás)

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A metaadatbázis folyamatos bővítése, közérthe-
tőségének javítása, a felhasználói visszajelzések 
alapján történő továbbfejlesztése.

2009–2012 A metaadatbázis bővül és igazodik a fel-
használói igényekhez.

Az elektronikus tájékoztatás adta lehetőségek jobb 
kihasználásával a felhasználók eligazodását segítő 
eszközök fejlesztése.

2009–2011 Tárgyszavas kereső (esetleg statisztikai 
tezaurusz), kapcsolódási pontok.

 Egyidejű, széles körű hozzáférés

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Az adatokhoz való széles körű hozzáférés biztosí-
tása a tájékoztatásban használt adatbázisok, ezen 
belül kiemelten a kutatói adatbázis folyamatos 
tartalombővítésével.

A stratégiai időszakban végrehajtandó nagy ösz-
szeírások (pl. népszámlálás) eredményeihez való 
egyidejű, széles körű, a felhasználói csoportok 
különböző igényeihez igazodó hozzáférés megva-
lósítása.

2009–2012 Az adatbázisok új elérhető adatkörei.

A kutatók igényeihez igazodó, kutatha-
tó mikroadat-állományok.

A honlapstruktúra a felhasználók eligazodását 
megkönnyítő kialakítása. A technológiai köve-
telményeknek megfelelő internetes alkalmazások 
bevezetése. 

2009–2010 Jól strukturált, felhasználói igényekhez 
igazodó honlap.

Új, többfunkciós, egységesített internetes 
alkalmazások.

Üzembiztos működés.

Az elektronikus tájékoztatásban használható új 
technológiák bevezetése.

2009–2012 Hatékonyabb, a felhasználói igényekhez 
igazodó elektronikus formák használata 
a tájékoztatásban.
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 Területi tájékoztatás

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A területi publikációs tevékenység új rendszerének 
kialakítása.

A területi publikációk és a kapcsolódó feladat-
megosztás megújítása. A területi statisztika mód-
szertanának fejlesztése.

2009 Összehangolt tervezés, egységes területi 
publikációs tevékenység.

Új típusú munkamegosztás.

Új típusú, a társadalmi-gazdasági folyamatok tér-
szerkezetre gyakorolt hatását vizsgáló elemzések 
szerepének növelése, a területi elemzések színvo-
nalának javítása.  A térinformatikai alkalmazások 
általánossá tétele.

2009–2012 Komplex elemzések.



4. Stratégiai terület

INTÉZMÉNY (SZERVEZET)

AZ INTÉZMÉNY 

(SZERVEZET)

MINT STRATÉGIAI 

TERÜLET

STRATÉGIAI

CÉLJAI 
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Az intézményirányítás és a szervezet fejlesztése keretében a megelőző 
stratégiai időszakban jelentős reformokat hajtottunk végre. A 2009–2012 közötti
periódusban a kialakult új szervezeti és munkamegosztási rend stabilitása a cél.

A KSH külső érdekhordozóinak2  intézményünkbe vetett bizalmát hazai szakmai elismertsé-

günk erősítésével, a közigazgatási és tudományos szervezetek közötti együttműködés fejlesz-

tésével, a működésünk átláthatóvá tételével és a nemzetközi statisztikai közéletben való aktív 

részvétellel kívánjuk növelni. Belső érdekhordozóink3  bizalmát a tudatos humánerőforrás-

menedzsmenttel (tehetséggondozás, a célorientált és színvonalas belső képzés) a funkcionális 

feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentésével és a korszerű intézményirá-

nyítási rendszerek, eszközök fejlesztésével kívánjuk megnyerni. 

A működés minőségét pozitívan befolyásoló fejlesztési intézkedések megfogalmazása során 

az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

 A közigazgatás modernizációjából következő központi intézkedések

 hatással lesznek a KSH intézményi működésére

A külső közigazgatási érdekhordozói környezet a stratégiánk kialakításakor nem elég szi-

lárd ahhoz, hogy ehhez igazodó, biztosan megfogalmazható, konkrét terveket alkossunk. 

Ehelyett két irányban léphetünk tovább kezdeményező (proaktív) módon: egyrészt biztosí-

tani kell a hivatali szervezet rugalmasságát, hogy meg tudjuk őrizni feladatellátásunk szín-

vonalát, másrészt meg kell erősítenünk a KSH vezető szerepét a hazai hivatalos statisztikai 

szolgálaton belül.

2 Külső érdekhordozóink a hivatal adatszolgáltatói, továbbá a társadalom, a gazdasági élet, az államszervezet, 
 a tudomány, a média területén működő felhasználóink, illetve szupranacionális és nemzetközi szervezetek.

3 Belső érdekhordozóink a hivatal munkatársai és vezetői köre.

INTÉZMÉNY (SZERVEZET)
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Központi Statisztikai Hivatal, 2008

 Fokozatosan meg kell felelnünk az Európai Statisztika Gyakorlati 

 Kódexében foglalt alapelveknek és a kapcsolódó uniós előírásoknak 

A gyakorlati kódexben meghatározott elvek megvalósulásának értékelése kapcsán számos 

fejlesztési tervet fogalmaztunk meg saját magunk számára, amelyek összhangban vannak 

a nemzetközi elvárásokkal, trendekkel. A szervezet irányítása, működtetése kapcsán a ha-

tékonyságnövelés az intézkedések alapvető iránya. Ebbe beletartozik a hivatali folyama-

tok jobb feltérképezése és korszerű intézményirányítási eszközökkel történő támogatása, 

a transzparens működés folyamatos biztosítása és emberi erőforrásaink még tudatosabb 

fejlesztése. 

A stratégiai terület fő irányai:

 Humánerőforrás-menedzsment

 Hazai és nemzetközi szerepvállalás

 Intézményirányítási rendszerek, eszközök fejlesztése
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 Humánerőforrás-menedzsment

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Szakmailag megalapozott vezetőkiválasztási rend-
szer kialakítása és bevezetése. A vezetői ismeretek 
és készségek folyamatos fejlesztése. 

2009–2010 A szükséges vezetőváltások szakmai töré-
sek nélküli megoldása.

A megfelelő munkaerőt a megfelelő helyre” elv ér-
vényesítése a hivatali munkaerő-gazdálkodásban: 
a képzettséggel, kompetenciákkal harmonizáló 
tevékenységstruktúra és munkaköri besorolási 
rendszer létrehozása, az egyéni szakmai karrierle-
hetőségek rendszerének kimunkálása. 

2009 A képzettségnek és az ellátott feladatok-
nak megfelelő munkaköri besorolások.  

Az ismeretekkel, készségekkel, képes-
ségekkel és teljesítményekkel arányos 
egyéni szakmai előmeneteli lehetőségek 
biztosítása.  

Az aktuális kihívásoknak megfelelő és jó minőségű 
tanfolyamok a KSH-Iskola programkínálatában. 

A munkatársak ismereteinek, készségeinek kar-
bantartása, fejlesztése, az élethosszig tartó képzés 
lehetőségének biztosítása. 

2009–2012 A KSH (új) szakmai és nemzetközi felada-
taihoz igazodó képzési kínálat biztosítása, 
a munkáltatók képzési igényeinek kielégí-
tése. 

Megfelelő szakmai tudással rendelkező 
munkaerő-állomány. 

 Hazai és nemzetközi szerepünk erősítése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe elvei-
nek érvényesítése a hivatalos statisztikai szolgálat-
ban, az érvényesülés rendszeres értékelése. 

2009–2010 Teljes megfelelés az Európai Statisztika 
Gyakorlati Kódexének a KSH-ban, az 
elvek érvényesítése a statisztikai szolgálat 
egyéb szerveinél.

A statisztikai törvény módosítása az európai alap-
jogszabály tartalma szerint. 

2009 A KSH erőteljesebb hazai szakmai szere-
pének biztosítása, tekintélyének növelése.

A hivatalos statisztikai szolgálaton belül erősíteni 
kell a koordinációt. Vezető szerepet kell vállalni a 
statisztikai módszertan harmonizálásban. Módo-
sítani kell az Országos Statisztikai Tanács műkö-
dését, erősíteni kell funkcióit.

2009 A szolgálaton belül feltárt, megoldásra 
váró problémák és eltérő gyakorlatok meg-
oldása a KSH vezetésével.  

Csak olyan szervezetek lehetnek a hiva-
talos statisztikai szolgálat tagjai, melyek 
megfelelnek a kódex alapelveinek.
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 Hazai és nemzetközi szerepünk erősítése (folytatás)

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A szakértői szerepvállalások ösztönzése és növelé-
se elsősorban az Európai Unió és más nemzetközi 
szervezetek szakmai munkacsoportjaiban.

2009–2012 A KSH nemzetközi elismertsége, kapcso-
latrendszere erősödik.

Részvétel donorként a felzárkózó államok statisz-
tikai rendszereinek fejlesztésében.

2009–2012 A KSH nemzetközi elismertsége, kapcso-
latrendszere erősödik.

Kapcsolatfelvétel a közös soros elnöki rendszerben 
bennünket megelőző spanyol és belga államok sta-
tisztikai hivatalaival az EU soros elnöki tisztséggel 
járó feladatokra történő felkészülés jegyében.

2010–2011 Az európai uniós soros elnökség statiszti-
kai hivatalt érintő feladatainak áttekintése 
a nemzetközi gyakorlatban, végrehajtás az 
elnökség idején.

 Intézményirányítási rendszerek, eszközök fejlesztése

Intézkedés Időtáv Elvárt eredmény

A programtervezési rendszer további ésszerűsítése 
és egyszerűsítése.  A közigazgatásban kialakuló 
feladatalapú tervezési rendszert adaptálni kell a 
KSH-ra.  

2009 Egyszerűbb tervezési eljárás.

Az egész közigazgatásban bevezetésre 
kerülő feladatalapú tervezés megalapo-
zott bevezetése. 

Ki kell alakítani a hivatal munkájának költség-
haszon-teher mutatóit, az európai hivatalok ha-
sonló mérési-értékelési törekvéseihez illeszkedve. 

2010 Az európai uniós elvárásoknak megfelelő 
működési mutatók.

A KSH irányításához és működéséhez alkalma-
zott technikai eszközöket, belső szolgáltatásokat 
tovább kell fejleszteni, a vezetői igényekre kell 
szabni. Ki kell alakítani a vezetők beszámoltatha-
tóságának feltételeit.

2009–2010 Átlátható vezetői tevékenység, objektív el-
várások alapján beszámoltatható vezetők.

Bővülő elektronikus szolgáltatások a veze-
tők számára, új iratkezelési rendszer.

Pontosabb, a vezetők számára jobban hasz-
nosítható elemzések a KSH működéséről.

A KSH-ban fokozatosan be kell vezetni az intéz-
mény egészére kiterjedő, nemzetközileg elfogadott 
minőségbiztosítási, minőségirányítási szabvány-
rendszert, továbbá külső szakértők bevonásával 
vizsgálni kell az ennek való megfelelést.  

2009–2012 A folyamatminőség-biztosítás, minőség-
menedzsment teljes bevezetése.

A termelésirányítási rendszer kiterjesztése 
az összes termelési folyamatra, majd az 
irányítási és támogató folyamatokra.

Minőségirányítási szabvány szerinti minő-
sítés elnyerése.

Külső audit végrehajtása.
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Stratégiánk megvalósítása

Az eddigiekben bemutatott négyéves programunk sikeres megvalósítását az 

alábbi intézkedéseinkkel kívánjuk biztosítani:

 Az időarányos stratégiai feladatokat, a megfogalmazott fejlesztési tennivaló-

kat évről évre illesztjük be a KSH éves munkaprogramjába, a feladatalapú 

programtervezés rendje szerint. Így biztosítható, hogy a hivatal szokásos fel-

adatainak ellátásához szükséges erőforrások mellett a kitűzött stratégiai fel-

adatok teljesítéséhez szükséges emberi és pénzügyi erőforrások is rendelkezés-

re álljanak.

 Minden főirányhoz felelős vezetőt, „témagazdát” jelölünk ki, akinek a meg-

fogalmazott fejlesztések elindítása és figyelemmel kísérése lesz a feladata. 

A hagyományos szervezeti hierarchiába nem illeszthető fejlesztések végrehaj-

tására projektszervezetet hozunk létre, és külön projektvezetőt kérünk fel az 

irányításra.  

 A projektek és főirányok haladását követő monitoringrendszert működtetünk. 

A programok megvalósulásának mérésére olyan mutatószámokat dolgozunk 

ki, amelyek áttekintést adnak a stratégia végrehajtásának eredményeiről.

 A stratégiai programok végrehajtásáról, előrehaladásáról, eredményeiről, a 

korábbi évekhez hasonlóan, a Stratégiai Fejlesztési Tanács, a KSH elnökének 

döntés-előkészítő és tanácsadó fóruma előtt fognak számot adni a felelősök. 

 Minden évben a hivatal működéséről szóló, magyar és angol nyelvű éves jelen-

tés keretében adunk számot a tárgyévben végrehajtott stratégiai feladatokról. 

Ezeket a jelentéseket nyilvánosan közzétesszük.

 

Budapest, 2008. december
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Az Európai Statisztikai Rendszer részeként a társadalom, a gazdaság és a környezet 
állapotáról és változásairól a felhasználók igényeinek megfelelő, hiteles, jó minőségű 

statisztikai szolgáltatás nyújtása.
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