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„De, ha a számok értékét fel kezdjük fogni…

…ha minden egyes szám az ország valamely viszonyát deríti 
ki, minden egyes statistikai képlet valamely társadalmi 
állapotot tüntet fel; ha a számok az emberiségnek még 
lelki életébe is engednek bepillantani: akkor megszünnek
holt anyagnak maradni, beszélő s magyarázó, intő s 
dorgáló, vagy dicsérő s magasztaló lényekké válnak, 
melyeknek csevegését vagy szózatát ámulattal vagy 
örömmel, szomorúsággal vagy büszkeséggel hallgatjuk, 
mind tovább‐tovább iparkodván haladni az általunk 
megvilágosított ösvényen.”

A gyakorlati statistika kézikönyve, írta: Keleti Károly, Budapest 1875. 



A kezdetektől…
≈ 1869 ‐ Keleti Károly emlékirata

≈ 1874. évi XXV. törvény‐czikk az országos statistika ügyének szervezéséről (első 
statisztikai törvény)

≈ 1897. évi XXXV. törvénycikk a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatalról 
(második statisztikai törvény) amelynek értelmében a hivatal feladata „a magyar 
korona országai közállapotának és évről évre változó közérdekü viszonyainak 
nyilvántartása s ezen czélra minél teljesebb és megbízhatóbb adatok gyüjtése, az 
adatok megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása s olyképen való 
közrebocsátása, hogy azok úgy tudományos, valamint törvényhozási, 
kormányzati, közigazgatási és más gyakorlati czélokra egyaránt használhatók 
legyenek.” (1. §.) „A központi statiszikai hivatal a statisztikai hivatal 
adatgyűjtéseinek eredményeit statisztikai évkönyvben, havi füzetekben és 
statisztikai közleményekben bocsátja nyilvánosságra.”(5.§.)

≈ 1929. évi XIX. törvénycikk a hivatalos statisztikai szolgálatról (harmadik 
statisztikai törvény)



…napjainkig 

≈ 1952. évi VI. törvény az állami statisztikáról „A Központi Statisztikai 
Hivatal feladata 1. a minisztertanács gyors, megbízható és rendszeres 
tájékoztatása a népgazdasági tervek teljesítéséről, a gazdaság, szociális és 
kulturális élet fejlődéséről, a népgazdaság erőforrásainak állapotáról és 
felhasználásáról; 2. nyilvános jelentés készítése a népgazdasági terv 
teljesítéséről;…”(II. fejezet. 3.§.)

≈ 1973. évi V. törvény a statisztikáról 
≈ 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
≈ 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
≈ 223/2009/EK Rendelet az európai statisztikákról



A statisztika feladatának értelmezése a múltban
≈ A hivatalos statisztika legfőbb feladata az adatgyűjtés és
≈ a gyűjtött adatoknak kezelhető alakban való közzététele,
≈ hogy az állam a jobb kormányzás végett használhassa, és
≈ a széles közönség is hasznát vehesse, és kiemelten, hogy
≈ a tudósok is használhassák.
≈ Nem csak attól hivatalos, hogy az állam gyűjti.
≈ „Mind az, a mi egy egész ország területére terjed, mind az, a mi egy ország 
határain belül létező hasonló viszonyok, rokon állapotok és egyforma jelenségek 
számbavételét illeti, a hivatalos,

≈ Mindaz, a mi az egyes, különleges czélok elérésére szükséges, működést követel, 
a magánstatistikának esnék a birodalmába.”, illetve

≈ „mi egy ország vagy állam határain túlterjed”.

Keleti Károly: A statistika hivatalos és tudományos mívelése



A statisztika feladatának értelmezése a jelenben

A hivatalos statisztika legfőbb feladata :

≈ „statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos
képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak
változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek
‐ beleértve a pénzügyi piacokat ‐, a civil szervezetek, a tudományos
tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a
nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.”
(Forrás: 2016. évi CLV. Tv)

≈ A hivatalos statisztika a demokratikus társadalom információs
rendszerének nélkülözhetetlen eleme, amely adatokat szolgáltat a
kormányzat, a gazdaság és a nyilvánosság számára a gazdasági, demográfiai
és társadalmi helyzetről, illetve a környezet állapotáról. (Forrás: ENSZ, A
hivatalos statisztika alapelvei, 1. alapelv, 2014. január 29.)



Hagyományok…

1868 – Megjelenik a Hivatalos 
statisztikai közlemények első 
kötete, vámhivatali 
áruforgalomtól törvényszéki 
statisztikáig különféle 
területeket fedve le.

1871 – A 
népszámlálási 
eredmények 
publikálása egyetlen 
kötetben.

1872 – Megjelenik a 
Magyar statisztikai évkönyv 
első kötete. Azóta is 
rendszeresen megjelenik.



Hagyományok…

1873 – kiadják 
az első hivatalos 
Helységnévtárat.

1894 – Megjelenik Budapest 
Székes Főváros Statisztikai 
Hivatalának története, 
1869‒1894 

1896 – Megjelenik 
Budapest 
székesfőváros 
statisztikai évkönyve.



Hagyományok…

1895 – Az első teljes 
körű mezőgazdasági 
összeírás eredményeinek 
publikálása 5 kötetben.

1923 – megindul 
a Magyar 
Statisztikai Szemle.

1931 – megjelenik a 
Magyar statisztikai 
zsebkönyv.



Hagyományok…

1886 – A Magyar Szent Korona 
Országainak Ethnographiai Térképe

1910 – Az írni‐
olvasni tudók 
száma és aránya 
járásonként 
Magyarországon

1873 – A sertések 
viszonylagos sűrűsége 
négyszög 
mérföldenkint



Hagyományok…



Kivételek…

≈ A Magyar statisztikai évkönyvek 1947‐től 1953‐ig titkos minősítéssel jelennek meg.
≈ 1989‐ig nem publikus az 1957‐ben összeállított jelentés Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb

adatairól.
≈ A politikai vezetés tájékoztatását titkos és szolgálati használatra minősítéssel ellátott kiadványok szolgálják.



Megújuló termékportfólió
≈ A tájékoztatás elsődleges felülete a KSH honlapja, a látogatások száma évente 2,5 millió



Megújuló termékportfólió



Megújuló termékportfólió

≈Plakátok, infografikák
≈Közösségi média posztok
≈Alkalmazások
≈Egyedi adatkérések, kutatások



Globális adatforradalom



Hagyományból előny

≈ A hivatalos statisztika
értéke

≈ Garanciák (ENSZ): 
minőségi standardok, 
professzionalizmus, 
nemzetközileg 
elfogadott 
megalapozott 
módszertan, 
függetlenség, hitelesség

≈ Az európai statisztika 
gyakorlati kódexe

≈ Jogszabályi garanciák
≈ KSH 2020 stratégia

1. cél: Felhasználói 
igények magas szintű 
kielégítése

HatásokHatások

A brand
elfogadottsága

A brand
elfogadottsága

Felhasználó‐
központúság
Felhasználó‐
központúság

A hivatalos statisztika 
értékének dimenziói  

(UNECE)



Történetmesélés adatokkal

Látvány
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Adat
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Látvány



Történet
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Látvány



Adat



Magyarázatot ad Megmutatja a lényeget

Magával ragad



Két történet Keleti korából

Semmelweis Ignác vs. Florence Nightingale



„De hátha oda jutunk, hogy magunk birjuk megszólaltatni e 
tényeket?

Ha be nem érve az érzéki tudattal, a bamba sejtéssel vagy 
elbizott állitással kutatására indulunk a tényeknek, ha a 
tevékenységünk által előteremtett számokat 
csoportositjuk, parancsunk szerint mozgositjuk s az 
arithmetika szabályaival kényszeritjük, hogy feleljenek 
kérdéseinkre, bemutatva az eredményt, melyet 
tanulmányozva kerestünk? Ha idáig eljutunk, tán 
megengedik most már a kétkedők is, hogy van e száraznak 
hirdetett tudománynak oly élvezetes oldala, melyet bátran 
a költészetével tehetünk párhuzamba.”

A gyakorlati statistika kézikönyve, írta: Keleti Károly, Budapest 1875. 



Köszönöm a figyelmet!


