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Napirendi pontok:
Téma
1.

A statisztikai törvény módosításához kapcsolódó koncepcióról
Tájékoztató

2.

Előterjesztő

a

2011.

évi

népszámlálással

kapcsolatos

kormánydöntésről, az előkészítés aktuális feladatairól és a 2008.
évi próbafelvétel eredményeiről

Dr. Balogh
Miklós
Waffenschmidt
Jánosné

Az ülésen részt vettek
az OST tagjai, illetve néhány esetben a képviseletüket ellátó személyek
tanácskozási joggal, valamint
az állandó meghívottak:
dr. Balogh Miklós (a KSH elnökhelyettese), Hablicsekné Richter Mária (ONYF), Trócsányi
Sára (adatvédelmi biztos helyett)
előterjesztőként:
a 2. napirendi pontnál
Waffenschmidt Jánosné (KSH)
Az OST elnöke megállapította a határozatképességet és a napirend elfogadtatásával
megnyitotta az ülést.
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1. napirend: A statisztikai törvény módosításához kapcsolódó koncepcióról
Az előterjesztés rövid leírása:
1. Lezártnak tekintett koncepcionális kérdések:
nincs szükség új törvényre, a jelenlegi törvényt célszerű módosítani,
a magyar statisztikai rendszer továbbra is maradjon decentralizált,
a törvény hatálya a hivatalos statisztikai szolgálat tagjaira vonatkozzon,
a KSH jogállásának, illetve a KSH elnökének státuszával nem kell foglalkozni.
2. Döntésre váró koncepcionális kérdések:
a hivatalos statisztikai szolgálat tagjainak összetétele,
a Magyar Nemzeti Bank helye a magyar statisztikai rendszerben,
a KSH szerepe a decentralizált rendszerben,
az OST működése, felépítése,
az adatszolgáltatói fegyelem erősítésének eszköz-tára,
felhatalmazás adatgyűjtésre,
a természetes személyek adataira vonatkozó adat-gyűjtések,
adminisztratív adatforrások átvétele.
3. Az európai statisztikákról szóló rendeletből, illetve egyéb uniós jogszabályokból adódó
feladatok:
adatvédelmi rendelkezések, GSZR,
fogalmak, alapelvek beépítése a törvénybe,
nemzetközi szervezetek részére történő adat-szolgáltatás.

Az előterjesztő a koncepcionális kérdések kapcsán ismertette a lehetséges megoldási
módokat és azokról a hivatal vezetésének jelenlegi álláspontját. A hozzászólók egyrészt
kérdéseket tettek fel, elsősorban a hivatalos statisztikai szolgálatra és az OST jövőjére
vonatkozóan, illetve egyetértésüket fejezték ki az elhangzottakkal kapcsolatban.
Az OST állásfoglalása: Az OST a tájékoztatást tudomásul veszi.
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2. napirend: Tájékoztató

a

2011.

évi

népszámlálással

kapcsolatos

kormánydöntésről, az előkészítés aktuális feladatairól és a 2008. évi
próbafelvétel eredményeiről
Az előterjesztés rövid leírása:
A 2008. márciusi OST ülésen már ismertetésre kerültek a 2011. évi népszámlálással
kapcsolatos elvárások: költségtakarékos legyen, a lakossági terhelés méltányos maradjon,
emellett adjon lehetőséget az EU adatigények teljesítésére, valamint a hazai felhasználók
igényeinek minél jobb kielégítésére.
A 2008. évi próbafelvétel célja az volt, hogy a KSH címregiszterében és a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) lakcím nyilvántartásában
szereplő címadatok pontossága megállapítható legyen, valamint technikai próbaként
szolgáljon annak felmérésére, hogy a lakosság a válaszadás milyen módjait preferálja.
Ennek keretében a KSH-ban először internetes lakossági felvételre került sor.
A KSH 2007-ben elkészült címregisztere jó minőségűnek bizonyult az összeírás során:
összességében 90%-ban tükrözi a tényleges helyzetet a minta településein.
A KEK KH lakcímei lényegesen kisebb arányban felelnek meg a tényleges helyzetnek, a
nyilvántartási rendszer közelmúltbeli korszerűsítésének hatása még nem volt érzékelhető.
Az önkitöltést preferálók aránya olyan mértékű, hogy 2011-ben nem hagyható figyelmen
kívül. A település nagyságától függetlenül megállapítható, hogy minél magasabb a
lakosság iskolai végzettsége, annál kevesebben válaszolnának személyesen és annál
többen választanák az interneten történő adatszolgáltatást.
A népszámlálás megvalósításának módjáról – a magas költségvetési forrásigényre és az
adatigények lehetséges kielégítésének mértékére tekintettel - a KSH kormánydöntést kért.
A kormány 2008. október 1-jén a teljes körű összeírás mellett döntött.
A következő feladat a népszámlálásról szóló törvényjavaslat kidolgozása. A törvényben
szabályozandó kérdésekről szólt az előadás további része.
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Felvetések összefoglalása:
Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép és
lakásszámlálásról szabályozza az adatszolgáltatást. A népszámlálásról szóló törvény
alapvető kérdései jelenleg döntés előkészítő fázisban vannak, a Hivatal bizottságai
véleményezik a javaslatokat.
Az OST állásfoglalása: Az OST a tájékoztatást tudomásul veszi.
Zárás:
1. Az OST Elnöke összefoglalta a Tanács 3 év munkáját.
2. 2008-ban a munkabizottságok segítségével tudták teljesíteni a feszített munkatempót.
3. Lejárt az OST mandátuma, a Tanács 2009. I. félévének elején újjáalakul.

Budapest, 2008. december 9.

Mészáros Árpád s.k.
az OST titkára
Jóváhagyom:
Sándorné dr. Kriszt Éva
az OST elnöke
Az emlékeztetőt kapják:
Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke,
Dr. Bagó Eszter és
Dr. Balogh Miklós, a KSH elnökhelyettesei,

az OST tagjai és állandó meghívottjai,
az OST ülés eseti meghívottjai.

