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szóló

Dr. Láng Dóra

Az ülésen részt vettek
az OST tagjai, illetve néhány esetben a képviseletüket ellátó személyek tanácskozási joggal,
valamint az állandó meghívottak:
Dr. Laczka Éva és Dr. Németh Zsolt (a KSH elnökhelyettesei), Csizmár Csabáné (OEP)
a KSH képviseletében:
Dr. Vukovich Gabriella (a KSH elnöke), valamint a KSH szakfőosztályainak meghívott vezetői,
illetve helyettesei
előterjesztőként:
Dr. Láng Dóra (KSH)
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Napirend: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (OSAP) szóló kormányrendelettervezet elfogadása
Az előterjesztés rövid leírása:
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke kiemelte, hogy a miniszterelnök még nem tudta
kinevezni az OST tagjait, de ez az OST működését nem befolyásolja az előterjesztés elfogadása
tekintetében.
Dr. Láng Dóra a KSH Jogi és igazgatási osztályának vezetője és egyben az OST titkára
előadásában rámutatott, hogy a 2010. évtől egy új struktúrájú OSAP lépett hatályba, amely
orvosolta a korábbi jogalkotási, jogtechnikai, jogharmonizációs problémákat, valamint a sok
egyidejűleg hatályban lévő OSAP nehéz kezelhetőségét.
Újdonság az OSAP tekintetében, hogy a kormányrendelet 15 mellékletben szervenként tartalmazza
az adatgyűjtési kötelezettségeket és adatköröket. A 16. melléklet a jogharmonizációs jogszabályok
listáját tartalmazza. A változás óta egy alaprendelet létezik, amelyben az esetleges módosítások
átvezetésre kerülnek.
A kormányzati struktúraváltozás hatására a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél történt
változások miatt szükségessé vált az OSAP mellékleteinek újra elrendelése. Előfordult, hogy egyes
adatgyűjtések más szerv hatáskörébe kerültek, ezért a KSH úgy döntött, hogy az adatköröket és az
adatgyűjtéseket tartalmazó mellékletek még egyszer kiadásra kerülnek az 1-11. mellékletek szerint.
A kérdőív nem része a kormányrendeletnek és a kérdőívben csak olyan adatokat lehet
megjelentetni, amelyek a kormányrendelet egyes mellékleteiben felsorolt adatkörökbe tartoznak.
Az adatgyűjtések módosulása miatt a KSH minden évben felülvizsgálja az OSAP-ot.
A kormányrendelet hatálya módosult egy új adatgyűjtés miatt, melynek adatszolgáltatói a
mezőgazdasági őstermelők. Egyes éves adatgyűjtéseknél pedig módosításra volt szükség a
beérkezési határidő, illetve a gyakoriság tekintetében. Az OSAP a 2011. évre vonatkozó összes
adatgyűjtést és adatátvételt tartalmazza. 16 új adatgyűjtés szerepel a kormányrendelet-tervezetben,
amelyből 4 visszatérő (2010-ben szünetelt). 97 módosított adatgyűjtés és 19 adatátvétel van az
OSAP-ban. A módosított adatgyűjtések egy része érdemi (pl. beérkezési határidő, adatszolgáltatók,
illetve az adatkörök módosulnak) egy része pedig nem az (pl. az adatgyűjtés címében az évszám
megváltozik).
A 3. függelék – amely az új és módosuló adatgyűjtéseket tartalmazza – nem része a
kormányrendeletnek, csak az előterjesztésnek.
Az OSAP előzetes egyeztetése után a KSH megküldte a kormányrendelet-tervezetet a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak előzetes jóváhagyás céljából. Ezt követte a
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közigazgatási egyeztetés, mellyel egyidőben a KSH kiküldte az OST tagoknak, illetve leendő
tagoknak is a kormányrendelet-tervezetet. A felmerült észrevételeket az egyes szervek és az OST
tagok leegyeztették. A hivatalos szervek közötti egyeztetések hamarosan le fognak zárulni.
A KSH és a hivatalos statisztikai szolgálat továbbra is elkötelezett az adatszolgáltatói terhek
csökkentése mellett. Számos esetben azonban bizonyos adatgyűjtések összevonása nem jár együtt a
kérdőívben szereplő kérdések számának, illetve az adatkörök számának csökkenésével, vagyis valós
adatteher-csökkenéssel. Előfordul olyan is, hogy a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai bizonyos
adatgyűjtéseket az adatszolgáltatói teher mérséklése miatt nem hajtanak végre. Az esetlegesen
hiányzó adatokat valamely KSH-tól független szervezet előállítja, így ezek nem hivatalos
statisztikák lesznek.
Az adatszolgáltatók „kétarcúak”, hiszen egyfelől szeretnék mérsékelni az adatszolgáltatói terheket,
de nehezen fogadják el, amikor egyes adatok nem, vagy nem a kívánt formában állnak
rendelkezésre a KSH-ban, illetve az adatgazdánál.
A KSH és a hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatgyűjtéseket megpróbálják helyettesíteni
adatátvételekkel az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.
2009-ben elindult egy folyamat, melynek során a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai és a KSH a
nem

hasznosuló

adatok

kiszűrése

érdekében

felülvizsgálták

adatgyűjtéseiket,

melynek

eredményeképpen a 2011-es OSAP-ban csökkent az adatgyűjtések száma.
Az adatgyűjtések 55%-a valamilyen uniós jogszabályon alapul.
Dr. Surján György a NEFMI képviseletében megemlítette, hogy az 1227-es, illetve a 1229-es számú
adatgyűjtések tekintetében az oktatási ágazat szeretne egyeztetni a KSH-val.
Surján úr megkérdezte, hogy valójában mennyivel változtak az adatgyűjtési költségek.
A NEFMI szeretné, hogy bizonyos adatgyűjtések kerüljenek át a szociális és gyermekvédelmi
ágazat egyéb adatgyűjtéseit is tartalmazó KSH fejezetbe.
Dr. Ligeti Miklós a Belügyminisztérium képviseletében jelezte, hogy a 1227-es adatgyűjtés
belügyminisztériumi adatgyűjtés és ha ennek kapcsán módosítási igény merül fel, akkor kérte, hogy
ezt a Belügyminisztériummal egyeztessék.
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke kérte, hogy a Belügyminisztérium és a NEFMI közötti
egyeztetés lehetőleg ne hátráltassa a 2011-es OSAP elfogadását, annak tapasztalatait a következő
OSAP tervezésénél használják fel. A NEFMI-től való adatgyűjtés átvételek még további
egyeztetések tárgya, egyelőre azokra nincs fedezet a KSH költségvetésében.
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Dr. Soós Lőrinc kérte, hogy azért, hogy az adatszolgáltatókat 2010. december 1-ig értesíteni tudja a
KSH a következő évi adatgyűjtésekről, az esetleges tárcák közötti egyeztetések ne hátráltassák az
OSAP kihirdetését. Surján úrnak szánt válaszában kitért arra, hogy valójában 113%-kal nőttek az
adatgyűjtési költségek.
Dr. Tassy Sándor a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében megemlítette, hogy a
minisztérium az egyeztetések során partner volt a költségek csökkentésében és a párhuzamosságok
megszüntetésénél. A minisztérium adatgyűjtéseinél mutatkozó költségcsökkentés (mintegy 30
millió forint) a Natura 2000 projekt OSAP-ból való kiemelésének tudható be. Tassy úr kiemelte
továbbá,

hogy

az

Európai

Unióban
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fő

prioritás

várható

az

agráriumban:

az

agrárkörnyezetvédelem, a vidékfejlesztés és az élelmiszerbiztonság. A minisztérium jelen
adatgyűjtései között azonban ezen területek mérsékelten szerepelnek, ezért azokat át kell tekinteni a
továbbiakban. Ezen területek már a következő OSAP-okban meg fognak jelenni.
Zárás:
Az OST ellenszavazat nélkül elfogadta a jövő évi OSAP kormány-előterjesztést, így azt időben
tudja a KSH benyújtani az államtitkári értekezletre.

Budapest, 2010. október 6.

Dr. Láng Dóra
az OST titkára

Az emlékeztetőt kapják:
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke,
Dr. Laczka Éva és
Dr. Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettesei,

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

