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A KSH elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd bevezetőjében elmondta, hogy életbe
lépett az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK Európai Parlament és Tanács
Rendelete. Az európai statisztikai rendszer része minden olyan nemzeti hatóság, amely
foglalkozik az európai statisztikák előállításával. A rendelet többek között létrehozta az
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Európai Statisztikai Rendszer Bizottságot, melyben a nemzeti statisztikai hivatalok
képviselik az egyes tagországokat.
A KSH elkezdte második középtávú stratégiai periódusát, melyben továbbra is számít a
hivatalos statisztikai szolgálat tagjai, az adatszolgáltatók, a felhasználók segítségére. Az
Európai Statisztika Gyakorlati Kódexével kapcsolatos feladatokban is szerepet vállaltak az
OST tagjai, a KSH továbbra is számít együttműködésükre.
Az OST titkára megállapította a határozatképességet és a napirend elfogadtatásával
megnyitotta az ülést.
1. napirend: Az OST megalakulása, a testület elnökjelöltjeinek megállapítása
Az előzetes jelölésen Sándorné Dr. Kriszt Éva 25 jelölést, Dr. Hajdú Ottó 19 jelölést,
Dr. Rappai Gábor 11 jelölést kapott. A következő ülésén ebből a 3 jelöltből választ az OST
elnököt és elnökhelyettest. A legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az elnök, a második
legtöbb szavazattal rendelkező jelölt pedig az elnökhelyettesi tisztséget fogja betölteni. Az
OST elnökének a megbízást ezt követően a miniszterelnök adja meg.

2. napirend: Az OSAP kormány-előterjesztés tervezetének elfogadása
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) az adott év statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségeit tartalmazza a jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek, illetve a természetes személyek gazdasági tevékenységére vonatkozóan.
Az OSAP korábbi szerkezetére az volt jellemző, hogy a kormányrendelet elrendelte az
adatszolgáltatási kötelezettséget és megállapította a rendelet hatályát, melléklete pedig
tartalmazta az új, megszűnő és módosuló adatgyűjtéseket. Ezen túlmenően az OSAP
mellékletében megjelent az egységes szerkezetű OSAP is. 2004 előtt minden évben az
OSAP elrendelte az összes adatgyűjtést, azokat is, amelyeket a korábbi években a
korábbi OSAP-ok már elrendeltek, így párhuzamosan több OSAP kormányrendelet volt
hatályban.
2001-ben megjelent az OSAP-ban az adatgyűjtéshez kapcsolódó perszám, ami az OSAP
utolsó változása tárgyévének utolsó két számjegye.
2004-ig az adatgyűjtéseket és adatfelvételeket 1 fejezet tartalmazta, ezt a Hivatal
különválasztotta.
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2006-tól a kormányrendelet már csak az új, módosított és megszűnő adatgyűjtéseket,
adatátvételeket tartalmazta és az egységes szerkezetű OSAP csak a Statisztikai
Közlönyben tájékoztatásként jelent meg. A KSH az átültetendő jogszabályok listáját egy
külön mellékletben – jogharmonizációs melléklet – szerepeltette.
Amíg az OSAPnak része volt az adatgyűjtések, adatátvételek egységes szerkezetű
fejezete is, addig ez jogharmonizációs problémát is okozott.
A párhuzamosság, áttekinthetetlenség és a jogharmonizációs problémák kiküszöbölésére
jött létre az OSAP új rendszere: A kormányrendelet az összes hatályban lévő adatgyűjtést,
adatátvételt tartalmazza. Amennyiben igény merül fel egy új adatgyűjtés/adatátvétel
módosítására, illetve bevezetésére, valamint az adatkörökben változás történik, akkor az
OSAP kormányrendelet a szokásos jogszabályalkotási eljárásban kerülhet módosításra. A
kormányrendelet csak a kérdőívek adatköreit tartalmazza, a kérdőíveket nem. Továbbá
pontosításra került a Korm. rendelet hatálya, valamint a korábbi kormányrendeletek
hatályon kívül lesznek helyezve. A Korm. rendeletnek továbbra is része marad a
jogharmonizációs melléklet.
Az adatszolgáltatási terhek mérséklése miatt a KSH az adatgyűjtések helyett az
adatátvételeket helyezi előtérbe. 2010. évre új adatgyűjtést a KSH és a hivatalos
statisztikai szolgálat szervei nem terveztek.
Az elkövetkező 2 évben a KSH-nak két fontos feladata lesz: 2010. évben az Általános
Mezőgazdasági Összeírásról szóló törvény és a 2011. évben a népszámlálás
megvalósítása. Adatvédelmi okokból sem az Általános Mezőgazdasági Összeírásra, sem
a népszámlálásra nem kerülhet sor az OSAP keretében. Mindkét esetben külön törvény
szükséges a végrehajtáshoz. A népszámlálásról szóló törvényt az Országgyűlés
elfogadta, az Általános Mezőgazdasági Összeírásról szóló törvény közigazgatási
egyeztetés alatt van.
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Az OST a KSH OSAP előterjesztését alkalmasnak találta és egyhangúlag elfogadta. Az
OSAP a 2009. október 29-ei államtitkári értekezletre lett benyújtva, így november 3-án
kormány elé kerülhet az anyag.

Budapest, 2009. november 3.

Dr. Nagy Eszter
az OST titkára

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.

