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A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a Kormány irányítása és a Mi
niszterelnöki Hivatalt vezeto miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kor
mányhivatal, amely központi és területi szervezeti egységekbol áll.

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az
annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2007. évi
országos statisztikai adatgyujtési programra vonatkozó kormányrendeletek határozták
meg.

A KSH küldetése a magyar társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a környe
zet állapotáról, illetve változásairól - átlátható és költség-hatékony folyamatok kereté
ben - olyan megbízható statisztikai adatok eloállítása, amelyek találkoznak a felhasz
nálók széles körének (a kormányzat, a gazdaság szereploi, az EU és más nemzetközi
szervezetek, a kutatók, a tömegtájékoztatás és a széles közvélemény) igényeivel.

A KSH muködésének és munkakultúrájának kialakításában a következo alapveto érté
kekre támaszkodik:

• a statisztikai munkavégzés szakszerusége, függetlensége, integritása,

• a munkatársak hivatásuk iránti elkötelezettsége és felelosségérzete a tartalom és a
minoség iránt,

• az adatszolgáltatók megbecsülése, a partneri viszony tisztelete,

• nyitottság a modernizációs fejlesztések iránt mind a munkatársak, mind az intéz
ményirányítás és a technológiák szintjén.

A KSH 2005-2008. közötti idoszakban az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi
fejlesztési programjai keretében:

• A Hivatal által ellátott tevékenységek átláthatóságának javítása és intézményi felté
teleinek megteremtése.

• A hivatali belso muködés hatékonyságának és rugalmasságának javítása annak érde
kében, hogy kevesebb rendelkezésre álló eroforrás felhasználásával legyen képes nö
vekvo feladatait ellátni. A KSH a felszabaduló eroforrások egy részét további meg
újulásra kívánja fordítani. A hatékonyság növelésének eszköze az automatizált in
formációfeldolgozásban, valamint a szabályozott szervezeti muködésben rejlo lehe
toségek jelenleginél jobb kihasználása a statisztikatermelési folyamatban alkalmazott
egységes irányelvek, szabványok, módszerek és eszközök használatával.
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• A szakmai munka eredményességének és a kifelé nyújtott szolgáltatások minoségé
nek növelése annak érdekében, hogy a Hivatal megfeleljen a növekvo felhasználói
igényeknek.

• A Hivatal elismertségének javítása. A KSH célja, hogy ne csak eloállítani legyen
képes a statisztikai adatokat, hanem azokat közérthetoen, a felhasználók igényeinek
megfelelo formában publikálja. Az ügyfeleket, a potenciális felhasználókat és a tá
gabb közvéleményt lássa el adatai felhasználását segíto információkkal, és sikerüljön
meggyoznie oket adatai használatának fontosságáról.

• Az adatszolgáltatókra háruló terhek fokozott figyelemmel kísérése, azok lehetoség
szerinti csökkentése.

A KSH-nak 2007-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és

átfogó célkituzését megvalósítania:

1. A 2007. évi programtervben rögzített tájékoztatási feladatok teljesítése, a Hivatal
belso és külso kommunikációs tevékenységének fejlesztése.

2. Az adatgyujtésekhez és az adatátvételekhez kapcsolódó termelési folyamat végre
hajtása.

3. A termelési folyamat lefedettségének növelése a termelési kompetenciájú szerveze-
ti egységeknél.

4. Integrált meta-adatbázis rendszer fokozatos kiépítése.

5. Negyedéves szektorszámlák rendszeres közzététele.

6. Ágazati Kapcsolatok Mérlegének adatain és technikáján alapuló GDP számítás be
vezetése.

7. Az alaptevékenységet segíto-kiegészíto tevékenységek racionalizálása.

8. Az összeírási tevékenység racionalizálása, szilárd szervezeti kereteinek kialakítása,
minoségének javítása.

9. Az adminisztratív nyilvántartások statisztikai célú hasznosításának bovítése.

10. A felhasználók elégedettségének mérése, az adatszolgáltatók terheinek mérséklése.

ll. A Hivatal nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, a kapcsolatok fejlesztése.

12. A Hivatal munkatársainak folyamatos, korszeru ismereteket nyújtó szakmai
továbbképzése a karrierútba illesztve.

A KSH szervezeti egységeinek 2007. évi tevékenysége

A KSH 2007-ben 142 adatgyujtésbol és 80 átvett adatállományból készített statisztikai
adatokat. Tájékoztatási tevékenysége részeként 24 témában 218 gyorstájékoztatót és
további 313 kiadványt jelentetett meg. Az ügyfél-tájékoztatások során 2 731 írásos és
mintegy 14 ezer telefonos megkeresésre válaszolt, valamint az év folyamán közel 600
személyt fogadott a személyes ügyfélforgalom keretében. A KSH ingyenes en elérheto
internetes oldalán 1 674 772 látogató fordult meg, akik összesen 14,5 millió aloldalt
töltöttek le. A médiában a KSH adataira hivatkozó, vagy a Hivatallal kapcsolatos pub
likációk és musorok száma 5 494 volt. A KSH éves szinten csaknem 800 újságírói
megkeresésre válaszolt. Öt témában került megrendezésre sajtótájékoztató: gyümöl-
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csösök összeírása, "A fenntartható fejlodés indikátorai" kiadvány, Magyar statisztikai
évkönyv, nemzeti statisztikai hivatalok vezetoinek (DGINS) éves konferenciája, "Tár
sadalmi ellátórendszerek" címu kiadvány.

A 2007-es év kiemelkedo jelentoségu feladata a kompetenciaközpontok kialakításának
elokészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendok ellátása volt. A szervezeti át
alakítás összhangban volt a középtávú stratégiában meghatározott alapelvekkel és cé
lokkal, a végrehajtás ütemezését pedig a közigazgatás hatékonyságnövelési követel
ményen alapuló korszerusítésének kormányzati programja befolyásolta. A részben már
2006-ban elokészített átalakítás egy új szervezeti-muködési modellre történo áttérést
jelentett, amely jelentosen megváltoztatta a szakfoosztályok és a területi szervek
(igazgatóságok), valamint az adatszolgáltatók kapcsolatrendszerét. A korábbi hierar
chikus szervezeti modell több mint ötven évvel ezelott alakult ki a területi szervek lét

rehozásával, és tartaImát tekintve 2006-ig lényegében nem módosult. Ebben a mukö
dési modellben a szakfoosztályok és a területi szervek viszonyát az utasításokon alapu
ló alá-, fölérendeltség jellemezte.

Az új, kompetenciaalapú szervezeti modell esetében azonban a mellérendeltségi vi
szony dominál: a munkamegosztás leginkább a szolgáltató-megrendelo (kooperációs
partner) viszonyaként fogható fel, amelyben a megrendelo a szakfoosztály, a szolgálta
tó pedig a területi egység. Mivel az adatgyujtés szervezési elve nem a területi, hanem a
szakstatisztikai elv, ezért a szakfoosztály csak egy területi szervezeti egységgel (kom
petenciaközponttal) kerül a munkamegosztás keretében megrendeloi pozícióba. A ter
meloegység szerepét betölto területi igazgatóság az adott szakstatisztika vonatkozásá
ban országos felelosséggel végzi az adatgyujtést, tehát a megrendelo és a szolgáltató
közé nem kell koordinációs szervezetet beiktatni.

A szakfoosztály nem adhat utasítást a kompetenciaközpontnak, hanem megrendelo
ként igényeket támaszthat, szakmai követelményeket fogalmazhat meg, amelyeket
szolgáltatóként a termelési egységnek a feladat teljesítése során figyelembe kell
vennIe.

A KSH szervezetének kompetenciaalapú átalakítása 2007. február l5-én zárult le. A
szervezeti átalakítás sikeresnek értékelheto, tekintettel arra, hogy az összeírások meg
valósulási aránya, a válaszolási arányok és a határidok betartása javult. Bebizonyoso
dott, hogya kompetenciaközponti feladatellátás eredményeképpen létrejött homogé
nebb feladatellátás elosegíti az adatelokészítési munka színvonalának emelését.

Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvezo) feladatok 2007. évi tel
jesítése az alábbiak szerint alakult:

A KSH stratégiai fejlesztési tevékenysége

A KSH Stratégiai Fejlesztési Tanácsa, a stratégiai terület döntés-elokészíto és monito
rozó testülete 2007-ben 19-szer ült össze és 46 eloterjesztést vitatott meg. A 2005
2008-as stratégiai idoszak második felére a stratégiai fejlesztés a szervezetfejlesztési és
infrastrukturális területekrol egyre inkább a statisztikai területre koncentrálódott. Az év
során a 13 folyamatban lévo projekt mellett - amelyek közül négy év közben lezárult 
12 új projekt indult.
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Szakstatisztikák stratégiai fejlesztései

A nemzeti számlák fejlesztése az "Ágazati Kapcsolatok Mérlegének (ÁKM) integrálá
sa a nemzeti számlákba" projektre koncentrálódott, amelynek keretében a termelési és
felhasználási oldali adatok közti ellentmondások feloldását szolgáló konzisztencia
vizsgálatok elvégzésére került sor.

A vállalkozásstatisztika fejlesztése terül etén kiemelkedo jelentoségu fejlesztés volt a
strukturális vállalati statisztika (SBS) és a nemzeti számlák közös adatbázisának in
formatikai kiépítése. A közös adatbázison alapuló 2005. évi végleges és 2006. évi elo
zetes SBS adatok a vonatkozó EU szabályozás szerint az EUROST AT-nak elküldésre
kerültek. A megküldött adatokra Magyarország a legmagasabb, "nagyon jó" értékelést
kapta.

A külkereskedelem-statisztika fejlesztése kapcsán két fontos terület emelheto ki: a
külkereskedelmi termékforgalmi statisztika és a szolgáltatás-külkereskedelem statisz
tika. Az elobbi területén a 2006-ban kifejlesztett új ellenorzési rendszer bevezetése
jelentosen csökkentette a kijavítatlanul maradó feltételes hibás tételek számát, ezek
automatikus javításának lehetosége 2007-ben további vizsgálatok tárgyát képezte.

A szolgáltatás-külkereskedelem statisztika terül etén a jegybanki információs rendszer
hez a fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából szolgáltatandó információk kö
rérol, a szolgáltatás módjáról és határidejérol szóló 3/2007 (II. 21.) MNB rendelet ha
tályba lépése szükségessé tette - a pénzforgalmi adatok megszunése miatt, ezen in
formációk helyettesítés ére - a KSH-s adatgyujtések kiegészítését, illetve a statisztikai
szolgálathoz tartozó egyéb szervek adatainak átvételét.

A lakossági adatgyujtések módszertani fejlesztése, összehangolása keretében megtör
tént a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) és a Változó Életkörülmények Adatfel
vétel (VÉKA) harmonizálása, részbeni összekapcsolása.

A közösségi szolgáltatások statisztikájának fejlesztése terén a több forrásból táplálko
zó, integrált statisztikai rendszerek kialakítása és a nemzetközi összehasonlítást segíto
harmonizált felvételek adaptálása, végrehajtása volt a két fo cél. Az elobbi tekinteté
ben a 2007. évben elvégzett munkák a regiszterek kialakítására, karbantartására, vala
mint a lakás-indikátorrendszer fejlesztésére összpontosultak. Az adminisztratív forrá
sok felhasználásának kiterjesztése, illetve a kiterjesztés lehetoségeinek vizsgálata, elo
készítése az egészségügy, az igazságügy, a non-profit szervek, a kultúra, az oktatás
terül etén, valamint az illetékhivatalok nyilvántartásából történo adatátvétel kialakítása
és a lakásárindex-számítások továbbfejlesztése is fontos feladat volt. Az európai uniós
igényeknek való megfelelés érdekében a Nemzeti Egészségügyi Számlák összeállítása
és továbbfejlesztése is megvalósult.

A 2011. évben esedékes népszámlálás elokészítése érdekében, a teljes köru és nagy
mintás összeírások módszertani fejlesztése részeként a KSH együttmuködési megálla
podást kötött a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával
(KEK KR). Az együttmuködés keretében került sor a 2005. évi mikrocenzus és az
azonos idopontra vonatkozó népesség nyilvántartási adatok összehasonlítására, vala
mint javaslat készült a KEK KR címállomány és a KSH címregiszter minoségének
javítására.
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2007. évben megkezdodött a Foglalkozások egységes osztályozási rendszerének
(FEOR) felülvizsgálata, amelynek keretében elkészült a FEOR'08 ún. "O" változata. A
munka eredményeképpen mintegy 15 000 munkaköri megnevezés fog rendelkezésre
állni. Ezt a munkaköri jegyzéket kell a foglalkozások tartalmi leírását készíto szakér
toknek a tartalmi leírásokba beépíteni.

A KSH kiemelt stratégiai fejlesztési iránya az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer ki
alakítása, amelynek célja egy olyan informatikai rendszer létrehozása és bevezetése,
amelynek alkalmazásával az adatfeldolgozási feladatokat a statisztikusok közvetlenül,
a jelenleg alkalmazott informatikai programozás igénybevétele nélkül végrehajthatják.
2007-ben a közbeszerzési eljárás dokumentációi elkészültek, és a Hivatal megindította
a tárgyalásos közbeszerzési eljárást.

Az "Adatgyujtést támogató eszközrendszer rövid távú fejlesztése és kialakítása" pro
jekten belüllétrehozásra kerültek azok a központi e-mail címek, amelyeket az elektro
nikus sürgetésre és az adatfogadásra is használni lehet. A projekt eredményeként az
adatszolgáltatók számára biztosított lesz a kérdoívek e-mail en történo beküldése, illet
ve a rendszer a kérdoívek fogadásán túl képes lesz azok tárolására, visszakeresésére,
nyomon követésére, és az adattartalom adatbázisba töltésére is.

Az elektronikus adatgyujtés terén több fejlesztést hajtott végre a Hivatal, amelynek
következtében az adatszolgáltatók kényelmesebben és szélesebb körben tudják elekt
ronikus úton teljesíteni adatszolgáltatásukat.

A kompetenciaközpontok kialakulásával a korábbinál koncentráltabb kérdoív
beérkezések szükségessé tették a kérdoívek postabontással egyideju automatikus ér
keztetését. Ennek kialakítására jött létre a "Vonalkódos érkeztetés megvalósítása" pro
jekt.

Az adminisztratív nyilvántartások adatainak statisztikai célú hasznosításához kapcso
lódóan Regiszter Fórum alakult. Ennek célja a hatékony együttmuködés biztosítása az
adminisztratív adatforrások statisztikai hasznosításában, a statisztika szempontjainak
egységes érvényesítése a regiszter típusú adatgyujtésekben, valamint a változó adat
minoség javítása.

Helyzetértékelés készült az adminisztratív adatforrások hivatali nyilvántartásának lét
rehozásáról. Megtörtént az adminisztratív adatok átvétel éhez kapcsolódó kötelezo
írásbeli megállapodások rendszerének kialakítása az új és a módosításra kerülo adat
átvétel ek esetében.

A KSH metainformációs rendszerének fejlesztése három projekt keretében történik.
Az elso projekt a fogalmak és nómenklatúrák nyilvántartási rendszerének és tartalmá
nak megújítása, aktualizálása céljából muködik. A projekt részeként elkészült a "Fo
galmak, nómenklatúrák, osztályozások nyilvántartás ának tartalma, a muködtetés rend
je" címu koncepció, illetve mintegy 2 300 fogalom feltöltésre került a fogalomtárba. A
második projekt keretében - melynek célja a Hivatal dokumentálandó szakstatisztikái
nak pontos meghatározása - elkészült a "Szakstatisztikák dokumentációjának általános
leírása és sémája". A harmadik, a "Metaadatok megjelenítése a honlapon" elnevezésu
projekt feladata az, hogy a KSH internetes honlapjához készített fejlesztéssel a külso
felhasználók az adatok, publikációk mellett megtalálják azokat az információkat is,
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amelyek az "adatok mögött" vannak (mi az adat forrása, milyen módszertan szerint,
milyen eljárással történt az adat eloállítása, melyek azok a fogalmak és mi a pontos
jelentésük, amelyek az adott adathoz, publikációhoz kapcsolódnak, s hogyan jellemez
hetjük a statisztikák minoségét). A projekt részeként 2007. évben elkészült a
metaadatok honlapon való megjelenítésének tervezete, illetve a kapcsolódó informati
kai rendszer specifikációja. A rendszer 2008-ban lesz elérheto a felhasználók részére.

A tájékoztatási tevékenység stratégiai fejlesztése terén a 2007. év során három projekt
volt folyamatban. A "Területi adatok integrálása a tájékoztatási adatbázisba" projekt
részeként megtörtént a T-STAR adatbázis csaknem minden településsoros adatának,
valamint a Budapest kerületeire vonatkozó BP-STAR adatoknak a betöltése a tájékoz
tatási adatbázisba.

A "Felhasználói véleménykutatás rendszerének kidolgozása" projekt keretében elké
szült az Európai Unió tagállamainak statisztikai hivatalaira jellemzo véleménykutatási
gyakorlat áttekintése. Összegzésre kerültek a 2000 óta végrehajtott véleménykutatások
eredményei. Meghatározásra kerültek a lehetséges véleménykutatások és a megkérde
zendok köre, ezek alapján a prioritások figyelembevételével kijelölésre kerültek a
2008. évre tervezett véleménykutatások, és elkészültek az azokhoz kapcsolódó típus
kérdoívek.

A "Tájékoztatási eszközök fejlesztése" projekt elindításával a KSH az adattárház és
tájékoztatási adatbázis tartalombovítését és migrációját, kutatószoba kialakítását,
"akadálymentes" honlap beindítását, valamint weblogelemzo alkalmazás fejlesztését
tuzte ki célul.

A projekt részeként a tájékoztatási adatbázis jelentos tartalmi bovítése kezdodött el
2007-ben: a mikrocenzus és a társas vállalkozások adatai mellett mezogazdasági, kül
kereskedelmi és területi adatokkal bovült az adatbázis.

A kutatószoba kialakítása lehetoséget ad az anonimizált mikroadatokhoz való tudomá
nyos célú hozzáféréshez, továbbá a kutatók számára statisztikai modellek futtatását,
elemzések készítését is lehetové teszi. Az alprojekt munkálatai során 2007-ben kialakí
tásra került a kutatószoba rendszere, továbbá az elemzés és a rendszertervezés befeje
zodött. Elkészült a termelési adatbázis, betöltésre kerültek az induló adatkörök. Be
szerzésre kerültek a munkaállomások, kialakításra került a kutatószoba fizikai környe
zete, valamint elkészültek a muködéshez szükséges szabályzatok, ügyrendek, tájékoz
tató dokumentumok. A kutatószoba informatikai alkalmazásai kialakítás alatt állnak,
tesztelésüket követoen várhatóan 2008 májusában indulhat el a szolgáltatás.

A valamilyen fogyatékkal élo internetezo felhasználók (vak, gyengén látó, színvak,
hiányzó vagy béna felso végtaggal rendelkezo) részére kialakításra került az "aka
dálymentes" (a köznyelvben "vakbarát") honlap.

Szervezettel kapcsolatos stratégiai fejlesztések

A már fentebb említett kompetenciaközponti átalakítás mellett két további területen is
elorelépések történtek.

A munkakörök harmonizálása, mint belso elomeneteli rendszer magalapozása témában
megvalósíthatósági tanulmány született, melynek célja, hogy a KSH minden szakterü
letre olyan munkatársakat irányítson, akiknek végzettsége, szaktudása leginkább ga
rantálja a magas szintu feladatellátást. Hatékony HR intézkedésekkel el lehet érni,
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hogy minden feladatra megtalálható legyen a legmegfelelobb munkaero és valamennyi
munkatárs a képzettségének, tudásának megfelelo munkakörben dolgozzon.

Jelentos szolgáltatással bovült a Hivatal belso információs-irányítási rendszereinek
köre a Szervezeti és Vezetoi Információs Rendszer elindításával. A projekt eredménye
egy olyan intranet portál, amely szintetizálja, valamint automatizáltan eloálló jelenté
sekbe és keresheto adatbázisba szervezi a KSH-n belül különbozo területeken keletke

zo szervezeti, muködési, fejlesztési információkat.

2007. évben teljesített kiemeIt feladatok

Gazdaságszerkezeti összeírás

A 2007. évegyik kiemelt feladata a 2007. évi Gazdaságszerkezeti összeírás végrehaj
tása volt az 571/88/EGK tanácsi rendelet eloírásai alapján. Az összeírás 2007 novem
berében végrehajtásra került; a felvételhez kapcsolódó adatfeldolgozási és tájékoztatási
feladatok áthúzódnak a 2008. évre.

Gyümölcsös ültetvények összeírása

A mezogazdasági statisztikai terület másik kiemelt feladata a gyümölcsös ültetvények
összeírása volt a 2001/1 09/EK irányelv, illetve a 2006. évi XLVIII. törvény eloírásai
alapján. A felvétel során négy gyümölcsfaj (alma, körte, oszibarack, kajszibarack) ül
tetvényeinek összeírására került sor.

Az európai statisztika gyakorlati kódexe

Az Európai Bizottság több közleményben tett javaslatot intézkedések, jogszabályok,
szabályzatok megalkotására a minoségi, európai szinten is összehasonlítható, független
statisztikai adatok eloállítása érdekében. A 2005. május 25-én elfogadott közleményé
ben ajánlásként jelentetett meg egy szabályzatot, "Az európai statisztika gyakorlati
kódexe" címmel. A szabályzat (Gyakorlati Kódex) az európai statisztikai rendszer in
tézményei (EUROSTAT, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tar
tozó más intézmények) számára határoz meg 15 követendo elvet. Minden elvhez több
ismérv tartozik, amelyek az elvnek való megfelelést hivatottak jellemezni, mérni.

A Gyakorlati Kódex elveinek való megfelelés rendszeresen ellenorzésre kerül a tagor
szágokban, valamint az EURO STAT-ban egyaránt. Elso körben az ellenorzés kétlép
csos rendszerben valósult meg.

Elso lépésben az EUROSTAT és a nemzeti statisztikai hivatalok 2005 folyamán kitöl
töttek egy, az elvek teljesülésére vonatkozó önértékelo kérdoívet, amely tartalmazza az
adott elvvel kapcsolatos erosségeket, gyengeségeket és a fejlesztésre vonatkozó terve
ket is. Az EUROSTAT feldolgozta a kitöltött kérdoíveket, és egy rövid jelentésben
közzétette az eredményeket, amelyek megtalálhatóak a KSH honlapján is.

Második lépcsoben a nemzeti statisztikai hivatalok és az EUROST AT külso átvilágítá
sára került sor egy konzultatív szakértoi vizsgálat (peer review) keretében: a felülvizs
gálat során az intézményi környezetre, valamint a tájékoztatásra vonatkozó elveknek
való megfelelést vizsgálták. A konzultatív szakértoi vizsgálat során az EUROSTAT és
a tagállamok képviseloibol álló háromfos szakértocsoport háromnapos látogatást tett
az adott nemzeti statisztikai hivatalnál.

A KSH felülvizsgálatára 2007. május 30. és június 1. között került sor. A három nap
alatt a KSH különbözo beosztású munkatársaival (felso vezetés, középvezetés, fiatal
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kollegák stb.), az adatszolgáltatók széles körét képviselo személyekkel, a sajtó és az
adatfelhasználók képviseloivel is konzultáltak, valamint áttanulmányozták az elozete
sen összeállított dokumentumokat, amelyek az adott elvekkel kapcsolatos eredménye
ket, eloírásokat, jogszabályokat tartalmazták.

A szakértoi felülvizsgálat során minden vizsgált elvre vonatkozóan ajánlások kerültek
megfogalmazásra, melyek megvalósításához konkrét fejlesztési lépéseket és határido
ket hagyott jóvá a KSH vezetése. A konzultatív szakértoi felülvizsgálat záró jelentése
a KSH honlapján teljes terjedelemben hozzáférheto.

DGINS konferencia

2007. szeptember 20-21-én a KSH szervezésében Budapesten került sor a DGINS
(nemzeti statisztikai hivatalok vezetoinek) 93. konferenciájára. Résztvevok voltak a
nemzeti statisztikai hivatalok képviseloi mellett az EUROSTAT és más nemzetközi
szervezetek (ENSZ, OECD, EFT A, IMF) delegáltjai is. A konferenciát évente egyszer
rendezik meg, fotémaként választva egy-egy átfogó szakmai alapkérdést, mely 2007
ben az Európai Statisztikai Rendszer és a globalizáció kapcsolata volt. A tanácskozás
plenáris üléseken, illetve több párhuzamos szekcióban is zajlott, amelyeken a
globalizáció társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségeinek statisztikai kihívásai
kerültek megvitatásra.

Év során teljesült egyéb feladatok

Mezogazdasági és környezeti statisztika

A hulladékstatisztika terül etén a 2007. év során négy projekt zárult le, amelynek ered
ményeképpen Magyarország a 2008. évi - a vonatkozó EU regulációban eloírt - adat
szolgáltatást teljesíteni tudja.

A vízstatisztika terül etén 2007-ben két program a KvVM-mel közösen került végrehaj
tásra az új ipari vízhasználatok és szennyvízkibocsátások, illetve az emissziós katasz
ter és települési szennyvíztisztító-telepi leltár kialakítása témakörében.

Az agrárkörnyezet statisztika területén megtörtént a növényvédoszer-felhasználásra
vonatkozó reprezentatív statisztikai felmérés. A biogazdálkodás statisztikájának fej
lesztése érdekében a biotermékek fogyasztása és az élelmiszerlánc hulladékai statiszti
kai felmérésének keretében adatgyujtés szervezésére és becslési eljárás kidolgozására
került sor.

Környezeti szempontú energiastatisztika területén a megújuló energiaforrás ok felmé
rése érdekében a biomassza feltárására és energetikai hasznosítására vonatkozó statisz
tikai becslési eljárás került kidolgozásra.

A környezeti számlák vonatkozásában az ENSZ által kidolgozott "Integrált környezeti
és gazdasági számlarendszer, 2003 (SEEA 2003)" címu módszertani kiadvány alapján
a környezeti számlák magyarországi kialakítása folytatódott: megtörtént az MFA out
put oldalára, és aNAMEA Hulladékra vonatkozó környezeti szatellit számlák kidol
gozása.

Vállalkozásstatisztika

Elkészült a CPA'08-ra épülo, a PRODCOM'08-nak teljesen megfelelo, új ipari ter
mékosztályozás (ITO'08) nulladik verziója, amelynek hatályba lépése 2008-ban várha
tó.
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Szo Igál tatáss tatisztika

ABelkereskedelmi és üzleti szolgáltatás statisztika terül etén sikeresen megtörtént az
"Üzleti szolgáltatások árbevételszerkezete" 2007. évre vonatkozó adatgyujtés mód
szertani elokészítése. Az adatgyujtés szolgáltatja a súlyokat az üzleti szolgáltatások
árindexképzéséhez. Ezen kívül megtörtént akiskereskedelmi árindex képzéséhez
szükséges súlyadatok - 5 évenként esedékes - felülvizsgálata.

ASzállításstatisztika terül etén befejezodött a baleseti adatok CARE adatbázisba törté
no átadás ának informatikai és szakstatisztikai fejlesztési folyamata. EU jogszabály írja
elo 2008. évtol az áruszállítás árunemenkénti osztályozásánál az új NST 2007 áruosz
tályozás alkalmazását, melynek biztosítása a vonatkozó kérdoívek módosításával meg
történt.

Életszinvonal- és munkaügy-statisztika

A 2007. év során került eloször összeállításra a Nemzeti Számlák adatbázisa, amely a
jövoben az éves munkaügyi adatszolgáltatások forrása lesz.

Népességstatisztika

A haláloki statisztika területén a nemzetközi követelményeknek megfeleloen a mino
ségjavÍtás és a harmonizáció céljából további fejlesztések történtek. A Hivatal részt
vett az európai eroszakos halálozásokat vizsgáló ANAMORT-projekt szakértoi cso
portjának munkájában, valamint a haláloki feldolgozást támogató IRIS-szoftver fej
lesztésében.

A vándorlásstatisztikánál számos lépés történt az adatok megbízhatóságának, a mino
ség javításának, az adminisztratív nyilvántartások további statisztikai hasznosításának
céljából. Ilyen volt a kivándorlók adatainak fejlesztése, tükörstatisztikák megvalósítá
sa, és - a nemzetközi tapasztalatcsere érdekében - egy szomszédos országok közötti
munkacsoport felállítása.

Társadalmi szolgáltatások statisztikája

Az adatszolgáltatások ellenorzése, a feldolgozási lehetoségek bovítése és a jobb tájé
koztatási feltételek kialakítása érdekében több területen (egészségügy, szociális) is
megkezdodött az adatgyujtések adatbázisba rendezése. Az informatikai és szakstatisz
tikai szakemberek közös munkájának eredményeként új alkalmazás került bevezetésre
(a társadalmi szolgáltatások lekérdezo-rendszer), melybe 10 adatgyujtés integrálódik.
Jelentos elorelépés történt a különbözo adatszolgáltatói regiszterek fejlesztése terén.
Ezen kívül összeállításra került a társadalmi haladás mérésére és a fejlesztés hatásvizs
gálatára kialakítandó komplex mutatószámrendszer, megtörtént a nemzetközileg ösz
szehasonlítható indikátorok meghatározása, a metainformációk leírása.

Szektorszámlák statisztikája

Megtörtént a területi GDP számítás okhoz a folyó áras állóeszköz-felhalmozás adatok
módszertani visszavezetése az 1995-1999. évekre, illetve a megváltozott táblaszerke
zetnek megfelelo adatok összeállítása a 2000-2005-ös évekre. Elkészült a várható GDP

számítás okhoz szükséges értékcsökkenés adatok "gyorsbecslését" megalapozó meto
dika kidolgozása, továbbá a modellszámítások elvégzése a 2006. évi várható adatok
összeállításához.

- 10 -



A Hivatal intenzív módszertani munkával részt vett aGNI Inventory mellékletét képe
zo ún. folyamattáblák és az ún. táblázatos megközelítés számanyagainak elkészítésé
ben (ilyen jellegu számítás most készült eloször). A folyamattáblák részletes leírást
adnak a GNI összeállítás konkrét lépéseirol forrásadatoktól a nemzeti számla aggregá
tumokig bezárólag. A táblák részletezik a számítások során történt korrekci
ók/kiigazítások típusait (pl. az adatvalidálások, a nemzeti számla fogalmaira való átté
rés, a teljes köru elszámolás miatti imputálás, a kiegyensúlyozás) és ezek számszeru
értékeit. A táblázatos megközelítés számításai ezt az elobbi elszámolást egészítik ki,
vagyis még részletesebb információkat adnak a teljesköruség biztosítása érdekében tett
korrekciók okairól és értékeirol.

Ugyancsak elkészült a non-profit szektor éves számláinak visszavezetése a 2000-2003.
évekre. Jelentos munka volt továbbá a ppp (public-private partnership) projektek vé
leményezése, különös tekintett el az M6 autópálya és a Kormányzati negyed projektek
re.

Módszertan

A Szakmakód jegyzék'08 átdolgozásra került a TEÁOR'08 szerint, valamint meg tör
tént a régi és az új Szakmakód jegyzék közötti fordítókulcs kidolgozása. Sor került az
ágazati termékosztályozások (ipar, mezogazdaság), valamint a Pénzügyminisztérium
"költségvetési szervek ágazati és besorolási rendje" új (TEÁOR'08 szerinti) változatá
nak véleményezésére is.

Megtörtént akisszervezetek 2008. évi integrált reprezentatív évközi megfigyeléséhez
tartozó, a régi, TEÁOR '03-at és az új, TEÁOR '08-at egyaránt figyelembe vevo min
tavételi terv kidolgozása, amintakiválasztás irányítása.

Sor került a kiskereskedelem negyedéves árucsoportonkénti eladási forgalmának meg
figyelésére vonatkozó adatok pótlására és a teljeskörusítést végzo alternatív eljárás
kidolgozására. A szolgáltatások külkereskedelmének felmérésével kapcsolatban al
kalmazott imputálási eljárások továbbfejlesztése is megtörtént.

Nemzetközi tájékoztatás

A nemzetközi szervezetek részére 2007-ben 56 koordinációt igénylo adatszolgáltatást
teljesített a Hivatal, az ENSZ részére havi, a szakosított intézményei részére éves, az
OECD részére havi rendszerességgel, a többit egyedi jelleggel. A Nemzetközi Valuta
alap eloírásainak való megfelelés monitoringjához csaknem napi rendszerességgel fris
sítette a KSH az NSDP oldalt.

A KSH-nak a 2007. évben az államháztartás hatékony muködését elosegíto szervezeti
átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrol szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. határozat alapj án nem volt intézkedési kötelezettsége.

II. ELOIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási eloirányzata 10 842,4 M
Ft, ebbol a személyi juttatások 6 117,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelo járulékok
1 872,9 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 250,6 M Ft-ot, az egyéb muködési célú támogatá
sok, kiadások 40,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 504,0 M Ft-ot, az intéz
ményi felújítási kiadások 42,1 M Ft-ot, a kölcsönök 15,0 M Ft-ot tettek ki.
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--
KiadásbólEloirányzat-módosítások levezetése

KiadásBevételTámogatásszemélyi
juttatás2006. évi CXXVII. törvény szerinti eloirányzat

10842,4803,510038,96117,8
Módosítások jogcímenként - 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás aprémiumévek programban résztvevok és a k:ü-

123,9
0,0123,993,7lönleges foglalkoztatási állományba tartozók ki-

adásaira
- 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támoga-tás a fotisztviselok illetményének részbeni fede-

0,80,00,80,6
zetére - 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támo-gatás az Európai Unió intézményeiben foglal-

18,9
0,018,915,3koztatott nemzeti szakértok meghatározott ki-

adásaira
- 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII.23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év utánjáró tizenharmadik havi illetmény egy részének

236,90,0236,9179,4
július-december hónapokban történo kifizetése miatti eloirányzat-módosítás- a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján

182,0
0,0182,047,3végrehajtott eloirányzat-módosítás

- MEH-tol a közigazgatási továbbképzésre, vala-
mint a távlati paradigmatikus és parametrikus re-

5,7
0,05,74,4formjavaslatokhoz szükséges reprezentatív adat-

felvételre átvett támogatás- SzMM-tol az OSAP 1775 és 1822 számú adat-
11,7

0,011,73,8gyujtések kiadásaira átvett támogatás
- Nemzetközi

tagdíjak fedezetének biztosítása
0,8

0,00,80,0felügyeleti szervi hatáskörben
- Felügyeleti szervi hatáskörben történt eloirány-

-27,1
0,0-27,1-14,3zat-módosítások

- Belfóldi és nemzetközi pályázati források több-
169,5

160,59,077,7letbevétele miatti eloirányzat-módosítás
- Elozo évi muködési célú elo irányzat-maradványátvétel miatti eloirányzat-módosítás (OTKA pá-

1,4
1,40,00,4lyázat, tanácsi utak utazási költségeinek megtérí-

tése)
- Felhalmozási többletbevételek (gépek, berende-

4,2
4,20,00,0zések, felszerelések értékesítése)

- KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök vissza-
3,5

3,50,00,0térülése miatti eloirányzat-módosítás
- Kiemelt eloirányzatok közötti intézményi átcso-

0,0
0,00,0-5,0portosítás

- Elozo évi pénzmaradvány igénybevétele

1270,71270,70,0113,0
2007. évi módosított eloirányzat

12845,32243,810601,56634,1

Az intézmény eredeti bevételi eloirányzata 803,5 M Ft, támogatási eloirányzata
10 038,9 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az eloirányzatok az alábbiak szerint alakultak:
millió forintban egy tizedesseI

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási eloirányzat 12 845,3 M Ft-ra, a bevételi
eloirányzat 2243,8 M Ft-ra, a támogatási eloirányzat 10601,5 M Ft-ra módosult.
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A kiadási és a bevételi eloirányzatok változása alapvetoen az alábbi tényezokre vezet
heto vissza:

• a prémiumévek programban résztvevok, a fotisztviselok, valamint a nemzeti szak
értok jogszabályban meghatározott kiadásaira a KSH a költségvetés céltartalékából
143,6 M Ft-ot kapott,

• a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének elorehozott (már
2007. évben történo) kifizetése 236,9 M Ft-os eloirányzat-növekedést eredménye
zett,

• a KSH a Kormány döntése alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból 182,0 M Ft-ot
felhasználhatott,

• a belföldi és nemzetközi pályázatok, az elozo évi maradvány-átvétel, valamint a
felhalmozási többletbevételek 175,1 M Ft eloirányzat-növekedést eredményeztek,

• a 2006. évrol áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege (1 270,7
M Ft) 2007-ben eloirányzatosításra került.

A KSH 2007. évi teljesítési adatai a 2006. évi teljesítési és a 2007. évi eloirányzati
adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi

tény

eredeti eloi-
módosított

tény

4/1
4/3

Eloirányzatok teljesítésének
rányzateloirányzat

levezetése
1.2.3.4.5.6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

11 642,710842,412 845,312228,4105,095,2

ebbol: személyi juttatás

6513,36 117,86634,16588,1101,199,3

központi beruházás

------

Folyó bevétel
877,1803,5973,1879,6100,390,4

Támogatás

10 764,410 038,910 601,510601,598,5100,0

Eloirányzat-maradvány

1271,9-1 270,71 270,799,9100,0

Létszám (fö)

**1449*14961486**1 32391,389,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az elozo évi 6 513,3 M Ft-hoz képest 1,1%-kal növe
kedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 0,4%-kal, a nem rendszeres szemé
lyi juttatások 5,5%-kal csökkentek, míg a külso személyi juttatások 23,0%-kal növe
kedtek.

A külso személyi juttatások jelentos mértéku növekedését a gyümölcsös ültetvények
összeírása, valamint a mezogazdasági gazdaságszerkezeti összeírás miatti kifizetések
indokolják.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete a 2007. év során - a 2229/2007
(XII. 5.) Korm. határozat alapján - 1 496 forol 1 486 fore, az átlagos statisztikai állo
mányi létszám a 2006. évi 1 449 forol 1 323 fore csökkent.

Az intézmény munkatársainak 2007. évi átlagilletménye az elozo évhez képest 5,0%
kal, 254 197,- Ft-ra növekedett. Az átlagilletmény növekedését a 2007. év után járó 13.
havi juttatás egy részének elorehozott (már 2007. évben történo) kifizetése, a 2006. évi
béremelés áthúzódó hatása, illetve a kötelezo évközi átsorolások okozták.

- 13 -
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A KSH felügyeleti szerv által eloírt maradványképzési kötelezettsége a 2006. évben
1 256,8 M Ft volt. Az eloírás teljesítése miatt az intézménynek az egyébként 2006.
évben esedékes kifizetései egy részét át kellett ütemeznie a 2007. évre. Ennek követ

keztében a KSH az informatikai szállítóinak 2006-ban kevesebb mint 12 havi, míg
2007. évben több mint 12 havi szolgáltatási díjat fizetett ki. Erre a jelentos mértéku
évek közötti átütemezésre a 2007. év és a 2008. év között - a 2007. évi maradvány
képzési eloírás (500,0 M Ft) csökkenése miatt - már nem volt szükség. A dologi ki
adások 2007. évi teljesítésének elozo évhez viszonyított növekedése az elozoekben
leírtak alapján kizárólag akifizetések 2006. és 2007. év közötti jelentos mértéku át
ütemezés ére vezetheto vissza.

A 2007. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 762,4 M Ft-ot tett ki, ami a
2006. évhez viszonyítva minimális mértéku, 2,7 %-os csökkenést jelent.

Az intézményi vagyon összetételében lényeges változás nem történt, de az alaptevé
kenység ellátása miatt szükséges beruházások évek óta tartó csökkenésének egyik fo
következménye, hogya KSH-ban a gépek, berendezések, felszerelések minoségi muta
tói (használhatósági fok, O-ra leírt eszközök aránya) folyamatosan romlanak. 2007.
december 31-én a KSH vagyonkezelésébe tartozó, 10,5 milliárd Ft bruttó értéket kép
viselo intézményi vagyon elhasználódottsági foka - a 2006. évi 64,2%-ról- 67,3%-ra,
a O-ra leírt eszközök aránya - az elozo évi 41,0%-ról- 47,1 %-ra nott.

A 2007. évben realizált bevételek összege 879,6 M Ft-ot tett ki, amely az elozo évhez
viszonyítva minimális, 0,3%-os növekedést jelent.

Az intézmény kis összegu követeléseibol 0,5 M Ft leírásra került, tekintettel arra, hogy
a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek meghaladták volna a követelés alap
ján várhatóan behajtható összeget, illetve az adós a megadott címen nem volt fellelhe
to, és felkutatása nem járt eredménnyel.

A költségvetési szerv 2006. évi eloirányzat-maradványát (1 270,7 M Ft) a felügyeleti
szerv - a Pénzügyminisztérium 6.202/63/2007. számú levele alapján - 2007. október
11-én jóváhagyta.

Az eloirányzat-maradvány összegébol egy közbeszerzési eljárás meghiúsulása miatt
253,9 M Ft elvonásra került, a további 1 016,8 M Ft-ból 994,8 M Ft - részben a 2006.
évrol áthúzódó kötelezettségekre, részben a pénzügyminiszter által engedélyezett cé
lokra - még 2007. évben felhasználásra került. A fennmaradó 22,0 M Ft a KSH Buday
László utcai épületében felmerült muszaki feladatok (nyílászáró-csere) 2008. évre át
húzódó munkálatainak ellenértéke.

Az intézménynél a 2007. évben 523,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány
keletkezett, amelynek okai az alábbiak:

• a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az intézmény felügyeleti szerve
500,0 M Ft maradvány képzését írta elo,

• az év utolsó munkanapján átutalt bevételekbol a KSH a kincstári zárás miatt a
2007. évben már nem tudta teljesíteni a kapcsolódó kiadásokat.

Ill. EGYÉB

A KSH az alapító okiratban és a Szervezeti és Muködési Szabályzatban foglaltakkal
összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
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A KSH alapítói/vagyonkezeloi felügyelete alá nem tartoztak sem alapítványok, sem
közalapítványok, sem közhasznú társaságok, sem gazdasági társaságok.

2007. évben lakásépítési támogatásban 18 fo részesült, akik számára 22,2 M Ft köl
csönt folyósítottak, mely 7,1 M Ft-tal (24,2%-kal) alacsonyabb a 2006. évinél. A fo
lyósított kölcsönbol a legalacsonyabb összeg 1,0 M Ft, a legmagasabb 1,5 M Ft volt. A
kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidovel történik.

2007. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 32,5 M Ft térült vissza, mely a 2006.
évi összegné12,0 M Ft-tal (6,6%-kal) több.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsönszámla egyenlege 2007. december 31-én 23,0
M Ft volt, mely 9,7 M Ft-tal (72,9%-kal) magasabb a 2006. évinél.

A Magyar Államkincstárral a KSH kapcsolata jó. A Kincstár információs rendszere
folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az eloirányzat-gazdálkodásnál,
illetve a számlák kifizetésénél felmerült problémák megoldásához.

A KSH a pénzforgaImát kizárólag KESZ-en belül bonyolította.

dr. Pukli Péter

Központi Statisztikai Hivatal

elnök

Melléklet
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Eloirányzatok teljesítésének levezetése
1. cím KSH

[12F. számú melléklet

2007. évi2007. évi

2006. évi tény

eredetimódosított2007. évi tény4/14/3

Megnevezés

eloiránvzateloiránvzat
1.

2.3.4.5.6.

millió forintban, egy tizedessel

%-ban

Kiadás

11 642,710842,412 845,312228,4105,0395,20

ebbol: személyi juttatás

6513,36 117,86634,16588,1101,1599,31

központi beruházás

0,00,00,00,0-
-

Folyó bevétel
877,1803,5973,1879,6100,2990,39

Támogatás

10764,410038,910601,510601,598,49100,00

Eloirányzat-maradvány

1 271,9-1 270,71 270,799,91100,00

Létszám (fo)

*1449*1496 1486*1 323 91,3089,03

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám



U2G. számú melléklet

'llió forintban egy tizedes seI.......... ~
Megnevezés

KiadásBevételTámogatásKiadásból

személyiiuttatás2006. évi CXXVII. törvény szerinti eloiránvzat
10842,4803,510038,96117,8

Módosítások iogcímenként
8/2005. (II.

8.) PM rend. alapján támogatás a
prémiumévek programban résztvevo és a különleges

123,90,0123,993,7
foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira

146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás
0,8

0,00,80,6a fötisztviselok illetménvének részbeni fedezetére
209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatásaz Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott

18,90,018,915,3
nemzeti szakértok meghatározott kiadásaira 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII.23.)Korm. határozatok alapján a 2007. év után járótizenharmadik havi illetmény egy részének július-

236,90,0236,9179,4
december

hónapokbantörténokifizetésemiatti
eloiránvzat-módosítás a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján

182,0
0,0182,047,3vél7rehaitott eloiránvzat -módosítás

MEH-tol a közigazgatási továbbképzésre, valaminta

távlatiparadigmatikusésparametrikus
5,7

0,05,74,4reformjavaslatokhoz szükségesreprezentativ
adatfelvételre átvett támol7atás SzMM-tol

azOSAP1775és1822számú
11,7

0,011,73,8adatgvuitések kiadásaira átvett támogatás
Nemzetközi

tagdíjakfedezeténekbiztosítása
0,8

0,00,80,0felügyeleti szervi hatáskörben
Felügyeleti szervi hatáskörben történt eloirányzat-

-27,1
0,0-27,1-14,3módosítások

Belföldi
ésnemzetközipályázatiforrások

169,5
160,59,077,7többletbevétele miatti eloiránvzat-módosítás

Elozo évi müködési célú eloirányzat-maradványátvétel
miattieloirányzat-módosítás(OTKA

1,4
1,40,00,4pályázat,

tanácsiutakutazásiköltségeinek
megtérítése ) Felhalmozási

többletbevételek(gépek,
4,2

4,20,00,0berendezések, felszerelések értékesítése)
KSH

dolgozóinaknyújtottlakáskölcsönök
3,5

3,50,00,0visszatérülése
Kiemelt

eloirányzatokközöttiintézményi
0,0

0,00,0-5,0átcsoportosítás
Elozo évi pénzmaradvánv igénybevétele

1270,71270,70,0113,0
2007. évi módosított eloirányzat

12845,32243,810601,56634,1

Eloirányzat-módosítások levezetése
1. cím KSH


