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Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2019. (III. 4.) MvM utasítása
a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva
– tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:
1. §		
A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz)
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.
2. §		
Hatályát veszti a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (II. 27.) MvM utasítás.
3. §		
Ez az utasítás 2019. március 4-én 21 órakor lép hatályba.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 3/2019. (III. 4.) MvM utasításhoz

A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A KSH alapadatai
1. §

(1) A KSH központi költségvetési szerv.
(2) A KSH alapadatai a következők:
a)
megnevezése: Központi Statisztikai Hivatal;
b)
rövidítése: KSH;
c)
angol megnevezése: Hungarian Central Statistical Office (HCSO);
d)
francia megnevezése: Bureau Central de la Statistique de Hongrie (BCSH);
e)
német megnevezése: Ungarisches Statistisches Zentralamt (USZ);
f)
székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.;
g)
alapítás dátuma: 1874. július 23.;
h)
létrehozásáról rendelkező jogszabály: az országos statisztika ügyének szervezéséről szóló 1874. évi
XXV. törvény-czikk;
i)
alapító okiratának száma, kelte: Magyarország Miniszterelnöke által KIHÁT/156/3/2017. szám alatt kiadott,
2017. február 1-jén kelt alapító okirat;
j)
azonosító számjelei:
ja)
számlaszáma: MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-01456363-00000000,
jb)
adószáma: 15302724-2-41 (a KSH áfakörbe tartozó adóalany),
jc)
tevékenységi körének statisztikai besorolása: 8411 Általános közigazgatás,
jd)
statisztikai számjele: 15302724-8411-311-01,
je)
törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722 (PIR-törzsszám);
k)
szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciókódja: 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások.
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A KSH jogállása, feladata és hatásköre, valamint működésének keretei
2. §

(1) A KSH a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormányzati főhivatal, amelynek felügyeletét
a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.
(2) A KSH vezetője az elnök, akinek a munkáját elnökhelyettesek segítik.
(3) A központi költségvetés XXXI. (Központi Statisztikai Hivatal) fejezetének irányítási jogköreit az elnök gyakorolja.

3. §

(1) A KSH feladatait és hatáskörét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.), valamint
a KSH alapító okirata és az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet határozza meg.
(2) A KSH mint nemzeti statisztikai hivatal célja, hogy 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.
(3) A KSH vállalkozói tevékenységet nem folytat.

A KSH szervezete
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A KSH önálló szervezeti egységei a főosztályok.
Nem önálló szervezeti egység az osztály.
Az Ellenőrzési osztály önálló osztályként működik.
Az elnök és – a 13. §-ban foglalt kivétellel – az elnökhelyettesek munkáját titkársági funkciókat is ellátó osztály segíti.

5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A KSH szervezeti felépítésének ábráját az 1. függelék tartalmazza.
A KSH szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
A KSH szövegszerűen megjelenített szervezeti felépítését a 3. függelék tartalmazza.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyeket a 4. függelék tartalmazza.
A vezetőket megillető munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét – ide értve az átruházott munkáltatói jogokat is –
a KSH Közszolgálati Szabályzata (a továbbiakban: KSZ) tartalmazza.

6. §

(1) A KSH irányítása alatt álló intézmények:
a)
a KSH Könyvtár (alapítva: 1867, hatályos alapító okirata: a KSH elnökének 2014. július 8. napján aláírt alapító
okirata), valamint
b)
a KSH Népességtudományi Kutató Intézet [alapítva: 1963, hatályos alapító okirata: a KSH elnökének
a 2/2009. KSH határozattal módosított 22/1999. (SK 2.) KSH határozata].
(2) A KSH Könyvtár irányító szerve a KSH, a KSH Könyvtár feletti szakmai irányítási jogkört a KSH elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy látja el.
(3) A KSH Népességtudományi Kutató Intézet irányító szerve a KSH, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet feletti
szakmai irányítási jogkört a KSH elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy látja el.

7. §		
Az elnök a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorol a Statek Statisztikai Elemző Központ Korlátolt
Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: Statek Kft.).

II. Fejezet
A KSH VEZETÉSE
8. §		
A KSH vezetői:
a)
elnök,
b)
elnökhelyettesek,
c)
főosztályvezetők,
d)
osztályvezetők.
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9. §		
A KSH vezetője
a)
felelős a KSH hosszú távú célkitűzéseiben és munkaprogramjában megfogalmazott célok, feladatok magas
színvonalú megvalósításáért,
b)
felelős a KSH feladatait érintő egyéb tervek kialakításáért, aktualizálásáért, módosításáért és végrehajtásáért,
c)
felelős az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP) és a KSH éves munkaprogramjának
megtervezéséért, összeállításáért, illetve megvalósításáért,
d)
feladatát a KSH tevékenységéhez kapcsolódó, az SzMSz-ben meghatározott munkamegosztáshoz igazodva
látja el,
e)
tevékenysége során betartja és érvényre juttatja a jogszabályok, illetve a KSH szabályzatainak rendelkezéseit,
f)
a munkáltatói jogkörét a jogszabályokban, valamint a KSZ-ben foglaltaknak megfelelően gyakorolja,
g)
a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeknél érvényre juttatja a KSH humánpolitikai céljait,
h)
munkáját az ENSZ Közgyűlésének a Hivatalos Statisztika Alapelveiről szóló határozatában, az Európai Statisztika
Gyakorlati Kódexében, valamint az Stt.-ben foglaltak szem előtt tartásával végzi.

Az elnök
10. §

(1) Az elnök
a)
meghatározza a KSH általános célkitűzéseit, stratégiai céljait,
b)
jóváhagyja a KSH Stratégiáját, éves munkaprogramját, kiemelt céljait és az egyes programokhoz tartozó
erőforrásokat,
c)
kiadja a KSH stratégiai dokumentumait, a működését szabályozó közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
d)
kialakítja a hivatalos statisztikai szolgálat koordinációjának kereteit és eljárási rendjét,
e)
képviseli a KSH-t hazai és nemzetközi fórumokon,
f)
felelős az OSAP jóváhagyásra történő benyújtásáért,
g)
jóváhagyja a KSH éves költségvetési és zárszámadási javaslatát,
h)
a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjeként gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott
hatásköröket és feladatokat,
i)
előkészíti és a KSH felügyeletét ellátó miniszterhez jóváhagyásra előterjeszti az SzMSz-t,
j)
jóváhagyja az SzMSz keretein belül a KSH osztálystruktúráját és az általa irányított szervezeti egységek
ügyrendjét,
k)
gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról, működtetéséről és függetlenségének biztosításáról,
l)
gyakorolja a minősített adat védelméről szóló törvényben foglalt minősítési jogkört,
m)
megbízza a KSH folyóiratainak a főszerkesztőit,
n)
megbízza a KSH Népességtudományi Kutató Intézet vezetőjét, helyettesét,
o)
megbízza a KSH Könyvtár vezetőjét, helyettesét,
p)
irányítja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (informatikai biztonsági felelős),
az adatvédelmi felelős, a biztonsági vezető, az integritás tanácsadó és az elnöki tanácsadó(k) munkáját,
q)
ellátja a jogszabályban vagy belső szabályzatban meghatározott, munkáltatói jogkörébe tartozó feladatokat,
r)
ellátja a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Statek Kft.-vel kapcsolatos feladatokat,
s)
felelős a folyamatszemlélet KSH-ban történő érvényre juttatásáért,
t)
ellátja a jogszabály vagy más közjogi szervezetszabályozó eszköz által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.
(2) Az elnök irányítja az elnökhelyettesek és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét.
(3) Az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén jogszabály vagy az SzMSz eltérő rendelkezése hiányában – az elnök
utasításai szerint eljárva – az elnök által kijelölt elnökhelyettes helyettesíti.

Az elnökhelyettesek
11. §

(1) Az elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:
a)
javaslatot tesz az irányított terület stratégiai céljaira az elnök számára, felelős azok végrehajtásáért, a végrehajtás
monitorozásáért, értékeléséért, fejlesztéséért a statisztikai adat-előállítási folyamatok és statisztikai termékek
minőségének fejlesztését szem előtt tartva,
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b)

(2)

(3)
(4)
(5)

döntési jogkört gyakorol a felelősségi körébe tartozó vagy oda utalt feladatok végrehajtása során annak
érdekében, hogy a KSH céljait megvalósítsa,
c)
az irányítása alá tartozó területen felelős a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításáért, működtetéséért és
fejlesztéséért; ennek részeként az irányítása alá tartozó területen köteles a kontrolltevékenységeket oly módon
kialakítani, hogy azok biztosítsák a kockázatok kezelését, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági
és eredményességi szempontú megalapozottságát, valamint járuljanak hozzá a szervezet céljainak eléréséhez,
és erősítsék a szervezet integritását,
d)
az irányítása alá tartozó területen felelős a folyamatok rendszerezéséért, illetve annak alapján az irányítása alá
tartozó szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a folyamatért általános felelősséget viselő vezető
beosztású személyek (folyamatgazdák) kijelöléséért,
e)
képviseli a KSH-t az elnök által meghatározott nemzetközi és hazai szakmai testületekben, rendezvényeken,
értekezleteken,
f)
irányítási jogköréhez kapcsolódóan utasítást ad, határidőket tűz ki, több szervezeti egységet érintő
feladatkiadás esetén a munkavégzést koordinálja, illetve kijelöli a koordinációért felelős személyt,
g)
jóváhagyja az általa irányított szervezeti egységek ügyrendjét,
h)
felelős az irányított terület feladatainak és az elvégzésükhöz szükséges erőforrásoknak a pontos tervezéséért,
a feladatok priorizálásáért,
i)
figyelemmel kíséri, ellenőrzi és értékeli a kiadott feladatokat, és gondoskodik az értékelés eredményének
visszacsatolásáról,
j)
ellátja a jogszabályban vagy belső szabályzatban meghatározott, munkáltatói jogkörébe tartozó feladatokat,
k)
ellátja az elnök által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz által feladat- és hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.
A KSH elnökhelyettesei:
a)
az Adatgyűjtési Igazgatóságot irányító elnökhelyettes,
b)
a Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettes,
c)
a Tájékoztatási Igazgatóságot irányító elnökhelyettes,
d)
az Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságát irányító elnökhelyettes.
Az elnök által közvetlenül irányított szervezeti egységek vonatkozásában az (1) bekezdésben megjelölt feladatokat
az elnök látja el.
A Gazdálkodási főosztály, a Humánstratégiai és oktatási főosztály, valamint a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
együtt alkotják a Gazdálkodási és Igazgatási Igazgatóságot.
A (4) bekezdésben foglalt szervezeti egységek, az Elnöki főosztály, valamint az Ellenőrzési osztály az elnök irányítása
alá tartoznak.

Az elnöki titkárság
12. §

(1) Az elnök hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, e vezető hatáskörébe tartozó
feladatok folyamatos ellátását és a vezető rendelkezéseinek az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőjéhez
történő továbbítását és nyilvántartását titkárság biztosítja.
(2) Az elnöki titkárság tevékenységét az Elnöki főosztály vezetője irányítja.
(3) A titkárság az Elnöki főosztály vezetője által elkészített és az elnök által jóváhagyott ügyrend szerint működik.
Az ügyrendben kell meghatározni a titkárságvezető helyettesítésének rendjét.

Az elnökhelyettesi titkárság
13. §

(1) A Szakstatisztikai Igazgatóságot és az Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságát irányító elnökhelyettes hatáskörébe
tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, e vezetők hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos
ellátását és a vezető rendelkezéseinek az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőjéhez történő továbbítását
és nyilvántartását titkárság biztosítja.
(2) Az elnökhelyettesi titkárság tevékenységét az elnökhelyettes irányítja.
(3) A titkárság az irányítást ellátó elnökhelyettes által jóváhagyott ügyrend szerint működik.
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14. §

(1) Az Adatgyűjtési Igazgatóságot irányító elnökhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs
előkészítését, e vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását és az elnökhelyettes rendelkezéseinek
az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőjéhez történő továbbítását és nyilvántartását, illetve egyéb
titkársági feladatok ellátását Elnökhelyettesi koordinációs osztály biztosítja.
(2) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály koordinációs előkészítő feladatai körében ellátja
a)
az adatgyűjtés és adat-előkészítés folyamatok fejlesztési feladatainak koordinációját és nyomonkövetési
feladatait,
b)
a központi adatgyűjtés-szervezési, az OSAP-ban kötelezően elrendelt adatgyűjtések központosított
expediálásával összefüggő informatikai megrendelési, dokumentálási, nyomtatási, kérdőívszerkesztési és
egyéb adatgyűjtés-szervezés hivatali koordinációját érintő feladatokat,
c)
az adatfelvételek előállításával összefüggő termékek, szolgáltatások, az OSAP-ban elrendelt adatgyűjtések
központosított expediálásához és sürgetéséhez nyomott borítékok és tasakok beszerzésével kapcsolatos
szakterületi igények összegyűjtését, szakmai szempontú felülvizsgálatát, a beszerzés és szállítás ütemezésének
meghatározását, a beszerzés kezdeményezését,
d)
az adatgyűjtés-szervezési feladatok ellátásának keretében az adatgyűjtés-szervezés és -feldolgozás
regiszterismérveinek meghatározását, az adatgyűjtés-szervezési adatlapok gyűjtését, ellenőrzését, metaadatok
bevitelét, kérdőívek nyomdakész állapotra szerkesztését, egységes forma szerinti előállítását, a kérdőívekkel
összefüggő nyomdai munkák ütemezését, expediálási ütemek meghatározását, az expediálás előkészítését,
ellenőrzését,
e)
az adatszolgáltatói terhek mérésének koordinációját.
(3) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály vezetőjének tevékenységét az Adatgyűjtési Igazgatóságot irányító
elnökhelyettes irányítja.
(4) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály az osztályvezető által elkészített és az Adatgyűjtési Igazgatóságot
irányító elnökhelyettes által jóváhagyott ügyrend szerint működik. Az ügyrendben kell meghatározni az osztályvezető
helyettesítésének rendjét.

15. §

(1) A Tájékoztatási Igazgatóságot irányító elnökhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs
előkészítését, e vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását és az elnökhelyettes rendelkezéseinek
az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőjéhez történő továbbítását és nyilvántartását, illetve egyéb
titkársági feladatok ellátását Elnökhelyettesi koordinációs osztály biztosítja.
(2) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály koordinációs előkészítő feladatai körében ellátja
a)
a tájékoztatást érintő, illetve egyéb, kiemelt jelentőségű fejlesztések koordinációját, nyomon követését,
b)
a tájékoztatásra vonatkozó stratégiák, koncepciók elkészítésének koordinációját,
c)
a Tájékoztatási program összeállítását, valamint teljesülésének nyomon követését,
d)
tájékoztatási standardok kidolgozásának koordinációját és azok végrehajtásának felügyeletét, a tartalmak
engedélyezésének koordinációját,
e)
felhasználói vélemények mérésének, felhasználói igények megismerésének koordinációját, ezek
visszacsatolását az adat-előállítási folyamat tervezési szakaszában,
f)
a statisztika hasznosulásának, értékének, a statisztikai jártasság mérésének koordinációját a statisztikai
termékfejlesztés megalapozása érdekében.
g)
a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást, tudásmegosztás keretében háttéranyagok készítését és
véleményezését.
(3) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály vezetőjének tevékenységét a Tájékoztatási Igazgatóságot irányító
elnökhelyettes irányítja.
(4) Az e § szerinti Elnökhelyettesi koordinációs osztály az osztályvezető által elkészített és a Tájékoztatási Igazgatóságot
irányító elnökhelyettes által jóváhagyott ügyrend szerint működik. Az ügyrendben kell meghatározni az osztályvezető
helyettesítésének rendjét.
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III. Fejezet
A KSH SZERVEZETI EGYSÉGEI
Az önálló szervezeti egység
16. §

(1) Az önálló szervezeti egység (beleértve az önálló osztályt is) ellátja az SzMSz-ben meghatározott, valamint az elnök,
illetve az irányítást ellátó elnökhelyettes által meghatározott feladatokat.
(2) Az önálló szervezeti egységen belül működő osztályok, illetve az önálló osztály feladatkörét az önálló szervezeti
egység ügyrendje határozza meg.

17. §

(1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak, a belső szabályozásnak és a szakmai követelményeknek
megfelelően – az elnöktől, illetve az irányítást ellátó elnökhelyettestől kapott utasítás és iránymutatás szerint – vezeti
az önálló szervezeti egység munkáját, és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért, a végrehajtás
monitorozásáért, értékeléséért, a fejlesztésért, valamint a KSH egészét érintő hatékony erőforrás-gazdálkodás szem
előtt tartásával a rábízott erőforrások hatékony felhasználásáért.
(2) Az önálló szervezeti egység vezetője – az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben – elkészíti az önálló
szervezeti egység ügyrendjét és annak mellékleteként az egyes álláshelyekhez tartozó feladatleírásokat, és azokat
felterjeszti az irányítást ellátó elnöknek, illetve elnökhelyettesnek jóváhagyásra. Az elfogadott ügyrend tartalmát
szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja.
(3) Az önálló szervezeti egység vezetője
a)
vezeti a szervezeti egységet,
b)
közvetíti és végrehajtja az elnök, az irányítást ellátó elnökhelyettes, illetve az elnök felhatalmazása alapján
szakmai irányítást ellátó személy döntéseit a vezetése alá tartozó szervezeti egység tekintetében,
c)
az irányítása alá tartozó munkatársak tekintetében utasításadási jogkört gyakorol, határidőket tűz ki, szükség
esetén belső eljárási rendet alakít ki,
d)
felelős az önálló szervezeti egység tekintetében a munkaszervezésért és a munkarend betartásáért, valamint
az erőforrások hatékony felhasználásáért,
e)
gondoskodik az önálló szervezeti egység munkatársai szakmai ismereteinek szintentartásáról és fejlesztéséről,
a munkatársak képzési, illetve készségfejlesztési tervének elkészítéséről,
f)
gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges információk átadásáról, a folyamatos munkavégzés szakmai
feltételeinek megteremtéséről,
g)
felelős az önálló szervezeti egység feladatkörébe tartozó statisztikai adatok minőségének biztosításáért,
h)
közreműködik a szakterületet érintő felhasználói igények kielégítésében és az adatszolgáltatókkal való
kapcsolattartásban,
i)
irányítási jogköre keretében megszervezi és működteti a vezetése alá tartozó szervezeti egység és a KSH más
szervezeti egységei közötti együttműködést,
j)
felelős a Hivatalos Statisztikai Szolgálat koordinációja keretében – a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
bevonásával – az önálló szervezeti egység feladatkörét érintő kérdésekben a szükséges egyeztetések
lebonyolításáért,
k)
a Statisztikai koordinációs és jogi főosztállyal együttműködve felelős az egyes minisztériumoknak és más
központi államigazgatási szerveknek az önálló szervezeti egység feladatkörét érintő előterjesztései és
jogszabályai szakmai tervezeteinek véleményezéséért,
l)
felelős a pályázati programok koordinációjáért felelős szervezeti egységgel együttműködve a szakterületét
érintő hazai és nemzetközi projektek sikeres megvalósításáért,
m)
a hatáskörébe utalt döntések tekintetében beszámolási kötelezettsége van az elnök, valamint az irányítást
ellátó elnökhelyettes felé,
n)
ellenőrzi az osztályvezetők munkaszervezési és a munkarend betartására vonatkozó vezetői feladatainak
végrehajtását.

18. §		
Az önálló szervezeti egység
a)
feladataihoz kapcsolódóan – a Statisztikai koordinációs és jogi főosztállyal egyeztetve – együttműködik
a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szerveivel, valamint a hazai és – a nemzetközi kapcsolatokért felelős főosztállyal
együttműködve – a nemzetközi szervezetekkel, tudományos műhelyekkel,

1036

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 12. szám

b)

elősegíti az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében
lefektetett elvek érvényesülését a KSH-ban, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálatban.

19. §		
A Gazdálkodási főosztály vezetője a KSH gazdasági vezetője.
20. §		
Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása
szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felel az osztály feladatainak
teljesítéséért.
21. §		
Az osztályvezető
a)
felelős a főosztály hatáskörébe tartozó hivatali programok osztály szintű megtervezéséért, szervezéséért,
koordinálásáért és megvalósításáért, a megvalósítás monitorozásáért, értékeléséért, fejlesztéséért,
b)
vezeti osztályát és megszervezi annak munkáját,
c)
kijelölés alapján távollétében helyettesíti a főosztályvezetőt,
d)
a szakmai feladatok hatékony ellátása érdekében megszervezi és koordinálja az osztály, mint munkaszervezet
tevékenységét, közvetíti a munkával kapcsolatos információkat,
e)
felelős az osztályon belül a munkaszervezésért és a munkarend betartásáért, valamint az erőforrások hatékony
felhasználásáért,
f)
figyelemmel kíséri és értékeli az osztály munkatársainak szakmai tevékenységét,
g)
döntései tekintetében beszámolási kötelezettsége van a főosztályvezető felé,
h)
aláírási jogosultságát a szervezeti egység ügyrendjében foglaltak szerint gyakorolja.

A KSH munkatársaira vonatkozó általános szabályok
22. §		
A KSH munkatársainak munkavégzéssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a kormánytisztviselőkre vonatkozó
jogszabály és a munka törvénykönyvéről szóló jogszabály tartalmazza.
23. §

(1) A KSH munkatársa munkáját az ENSZ Közgyűlésének a Hivatalos Statisztika Alapelveiről szóló határozatában,
az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében, valamint az Stt.-ben foglaltak szem előtt tartásával végzi.
(2) A KSH munkatársa
a)
feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem közvetlen felettes vezető ad utasítást
a KSH munkatársának, a KSH munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,
b)
feladatait a jogszabályok, a KSH szabályzatai által meghatározott módon rögzítettek szerint, a felettesétől
kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők, valamint a munkaidő betartásával köteles végrehajtani,
c)
gondoskodik a KSH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint
a döntéseknek vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,
d)
köteles a szakmai tudását és ismereteit a belső szabályzatban az adott álláshelyre meghatározott
követelményekhez igazodó szinten tartani, illetve fejleszteni, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt
képesítést megszerezni,
e)
jogszabályban meghatározott kivétellel köteles megőrizni a KSH működésével kapcsolatban tudomására
jutott információkat,
f)
köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a KSH hátrányos megítéléséhez vezethet, vagy egyéb módon
a KSH érdekeit kedvezőtlenül érintheti,
g)
közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,
h)
felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök
rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,
i)
tevékenységéért fegyelmi és a vonatkozó jogszabályok, valamint a KSZ előírásai szerint – a munkajog keretei
között – anyagi felelősséggel tartozik,
j)
jogosult az információra a KSH és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, a KSH
munkatársait érintő döntésekről,
k)
jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,
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l)
m)
n)
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jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahelyével,
munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,
jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a KSH-nál nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,
részt vesz az elnök, illetve elnökhelyettes által elrendelt csoportos munkavégzésben (projekt).

IV. Fejezet
A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÁSI, SZAKMAI FÓRUMOK
Elnöki értekezlet
24. §

(1) Az elnöki értekezlet a stratégiai és egyéb vezetői döntések előkészítésének fóruma. Az elnöki értekezlet állandó tagja
az elnök és az elnökhelyettesek. Az elnöki értekezleten állandó vagy eseti meghívottak az elnök döntése szerint
vehetnek részt.
(2) Az elnöki értekezlet szükség szerint, az elnök által meghatározott rendben ülésezik.
(3) Az ülés napirendjét az elnök határozza meg.

Vezetői kollégium
25. §

(1) A vezetői kollégium az elnök, az elnökhelyettesek, az önálló szervezeti egységek vezetői, valamint a KSH
Népességtudományi Kutató Intézet igazgatója és a KSH Könyvtár főigazgatója közötti közvetlen információcserét
biztosító konzultatív, kommunikációs, illetve döntés-előkészítő fórum. A vezetői kollégiumon állandó vagy eseti
meghívottak az elnök döntése szerint vehetnek részt.
(2) A vezetői kollégium szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik.
(3) A vezetői kollégiumot az elnök hívja össze, az ülés napirendjét az elnök határozza meg.

Szakmai kollégium
26. §

(1) A szakmai kollégium egy-egy jelentősebb, több szakterületet érintő, szakmai kérdések megvitatását szolgáló, az adott
szakterület illetékes szervezeti egységei, valamint az adott ülés napirendje függvényében a hivatalos statisztikai
szolgálat érintett intézményei által delegált tagok folyamatos vagy ad hoc jelleggel működő, konzultatív,
kommunikációs, javaslattevő, döntés-előkészítő testülete, amelyet az elnök vagy elnökhelyettes hoz létre.
(2) A szakmai kollégium vezetőjét az azt létrehozó személy jelöli ki.
(3) A szakmai kollégium szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik.
(4) Az ülést a kollégium vezetője hívja össze és határozza meg az ülés napirendjét.

Munkacsoport
27. §

(1) Az elnök, illetve az elnökhelyettes meghatározott feladat elvégzésére vagy valamely feladathoz kapcsolódóan
véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő, illetve ellenőrző feladatok ellátására munkacsoportot hozhat létre.
(2) A munkacsoport az elnök, illetve az elnökhelyettes előírásai szerint végzi tevékenységét, létrehozásakor konkrétan
meg kell határozni a munkacsoport tevékenységének kereteit, vezetőjét, tagjait és időtartamát.

Vezetői értekezlet
28. §		
Az önálló szervezeti egység vezetője az irányítása alá tartozó szervezeti egység érintett munkatársai részére szükség
szerint, de legalább hetente vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezlet rendjének egyéb szabályait az önálló
szervezeti egység ügyrendje rögzíti.
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Adatvédelmi Bizottság
29. §

(1) Az Adatvédelmi Bizottság felügyeli, szervezi, összehangolja és figyelemmel kíséri az adatvédelmi szabályok
érvényesülését a KSH tevékenysége során, így a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását és az egyedi adatok
védelmét.
(2) Az Adatvédelmi Bizottság ajánlásokat ad ki statisztikai és általános adatvédelmi kérdésekben.
(3) Az Adatvédelmi Bizottság elnökét és tagjait a KSH elnöke bízza meg.
(4) Az Adatvédelmi Bizottság tevékenységéről éves jelentést készít a KSH elnöke számára.
(5) Az Adatvédelmi Bizottság elnöke a testületbe állandó szakértőket kérhet fel.

V. Fejezet
A KSH MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK
Kiadmányozás
30. §

(1) A kiadmányozási jog az érdemi döntés aláírására ad felhatalmazást.
(2) Az elnök kiadmányozza
a)
a KSH felügyeletét ellátó miniszterhez benyújtandó kormány-előterjesztést, miniszteri rendelet kiadására
irányuló előterjesztést,
b)
a kormányzati döntés-előkészítés (közigazgatási egyeztetés) során készült hivatali véleményt,
c)
a KSH működését szabályozó közjogi szervezetszabályozó eszközt (belső szabályzatot),
d)
a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak,
a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék
elnökének, az alapvető jogok biztosának, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, a központi államigazgatási
szervek (kormányzati igazgatási szervek, autonóm államigazgatási szervek, önálló szabályozó szervek),
valamint egyéb közigazgatási szervek vezetőjének címzett ügyiratot,
e)
az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott választ,
f)
a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társasággal kapcsolatos tulajdonosi határozatokat, alapító okiratot,
annak módosítását, valamint
g)
a jogszabály által az elnök hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést, ügyiratot.
(3) Az elnök távolléte és akadályoztatása esetén – a (2) bekezdés c) és f ) pontja szerinti ügyek kivételével – helyettesítés
keretében az elnök által kijelölt elnökhelyettes kiadmányoz.
(4) Belső szabályzatban (közjogi szervezetszabályozó eszközben), valamint az elnök által meghatározott ügyekben
a (2) bekezdésben meghatározott iratokat az illetékes elnökhelyettes, illetve a gazdasági vezető egyetértése mellett
kell felterjeszteni az elnökhöz.
(5) Az elnökhelyettesek átruházott feladat- és hatáskörükben kiadmányozzák a külső szervezetek vezetőinek, valamint
a KSH egyéb partnereinek címzett azon ügyekben keletkezett ügyiratokat, amelyek kiadmányozását az elnök állandó
vagy eseti jelleggel átruházta.
(6) Az önálló szervezeti egység vezetője az őt irányító elnök, illetve elnökhelyettes által átruházott jogkörben, illetve saját
hatáskörében eljárva kiadmányozza a minisztériumok, egyéb állami szervek azonos, illetve hasonló jogállású vagy
besorolású vezetőinek címzett ügyiratokat.
(7) Az önálló szervezeti egységen belüli kiadmányozás rendjét az önálló szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

A munkavégzés általános szabályai, szolgálati út
31. §

(1) A KSH valamennyi vezetője és munkatársa köteles a KSH által elvégzendő feladatok végrehajtásában a 38. §-ban
foglaltak szerint együttműködni.
(2) Az önálló szervezeti egység munkatársa részére utasítást – az SzMSz-ben meghatározottak kivételével – kizárólag
az elnök, az irányítást gyakorló elnökhelyettes, illetve a felettes vezető adhat. A közvetlenül kapott utasítás
végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben
távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ha erre
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sincs lehetőség, a vezetőt a lehető legrövidebb időn belül dokumentáltan tájékoztatni kell az intézkedés
megtörténtéről.
(3) Ha a feladatellátás több szervezeti egység feladatkörét érinti, az elnök, illetve – az általa irányított szervezeti egységek
vonatkozásában – az elnökhelyettes írásban szabályozhatja az eljárásrendet és ebben az egyik szervezeti egység
vezetőjét megjelölheti a feladat ellátásának szakmai felelőseként, aki közvetlenül is utasítási joggal rendelkezhet
a közreműködő főosztályok szakmai tevékenységét érintően.

A hivatali egyeztetés rendje
32. §

(1) A KSH által kötendő együttműködési, szakmai és egyéb megállapodások (a továbbiakban: megállapodások)
előkészítéséért – szakterületük szerint – az elnökhelyettesek, illetve az elnök által kijelölt személy felelősek.
A megállapodások szakmai tartalmának kialakítása, a partnerrel (partnerekkel) történő egyeztetése
– az elnökhelyettesek, illetve a kijelölt személy irányításával – a tárgykör szerint érintett szervezeti egység(ek)
vezetőinek feladata.
(2) A megállapodások végleges szövegének kialakításáért, jogszabályokkal való összhangjáért, és a megállapodás
aláírásra felterjesztéséért a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály, ha a megállapodás pénzügyi ellentételezéssel
jár, a megállapodás pénzügyi hatásának bemutatásáért a tárgykör szerint érintett szervezeti egység vezetője,
a gazdálkodási szabályokkal való összhangjáért a Gazdálkodási főosztály vezetője felelős.
(3) A megállapodást az elnök írja alá, kivéve, ha a megállapodás aláírásának jogát valamelyik elnökhelyettesre átruházta.
A megállapodást aláírásra a Statisztikai koordinációs és jogi főosztályvezető útján kell felterjeszteni.
(4) A KSH és más szervek közötti együttműködési megállapodásokról a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
nyilvántartást vezet. Az együttműködési megállapodásokat a KSH belső intranetes oldalán, valamint honlapján
nyilvánosságra kell hozni.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működésével, valamint a másodlagos
adatforrások átvételével kapcsolatos megállapodások esetében a megállapodás kidolgozását, egyeztetésének
folyamatát a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály koordinálja a tárgykör szerint érintett szervezeti egység,
valamint a Gazdálkodási főosztály együttműködésével. A megállapodások szakmai tartalmának kialakításáért,
jogszabályokkal való összhangjáért, ha a megállapodás pénzügyi ellentételezéssel jár, a megállapodás pénzügyi
hatásának bemutatásáért a tárgykör szerint érintett szervezeti egység vezetője, a gazdálkodási szabályokkal való
összhangjáért a Gazdálkodási főosztály vezetője felelős.
(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodásokat kiadmányozásra a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály terjeszti fel,
és nyilvántartást vezet a megkötött megállapodásokról.

33. §		
A kormányzati döntés-előkészítés (közigazgatási egyeztetés) során – külön eljárásrend szerint – a KSH egységes
álláspontot alakít ki.
34. §

(1) A KSH által kezdeményezett, a KSH felügyeletét ellátó miniszter által benyújtandó előterjesztés, a miniszteri rendelet
tervezetét a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti egység(ek) készíti(k) elő, a szakterület szerint illetékes más
szervezeti egységek bevonásával.
(2) A tervezet szakmai megalapozottságáért, pénzügyi hatásának bemutatásáért, belső egyeztetéséért az előkészítésért
felelős szervezeti egység(ek) vezetője (vezetői), a gazdálkodási szabályokkal való összhangjáért a Gazdálkodási
főosztály, a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való
megfelelésért a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője viseli a felelősséget.
(3) A tervezet közigazgatási egyeztetésének lebonyolítása, koordinálása, valamint a véglegesített tervezet kiadmányozásra
történő előkészítése a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály feladata.

35. §		
A KSH működését szabályozó közjogi szervezetszabályozó eszközök (belső szabályzatok) előkészítése a szabályozás
tárgya szerinti feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata. A Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
vezetője a közjogi szervezetszabályozó eszközök egymással, valamint a jogszabályokkal való összhangjáért felel.
A tervezetet a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály terjeszti fel az elnöknek aláírásra, ennek során ellenőrzi, hogy
az előkészítésért felelős szervezeti egységek vezetői, valamint a felettük irányítási jogkört gyakorló elnökhelyettes
a tervezetet kézjegyükkel ellátták-e.
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36. §		
Az elnök tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat, ha a feljegyzés
vagy más irat jogi kérdéseket is érint, a felterjesztés előtt a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője részére,
amennyiben gazdálkodási kérdéseket érint, akkor a Gazdálkodási főosztály részére is be kell mutatni (szignálás).

Európai uniós és nemzetközi ügyek intézésének rendje
37. §

(1) Az Európai Unió intézményeivel, szerveivel (beleértve az Eurostat-ot is), valamint a nemzetközi szervezetekkel történő
kapcsolattartás, levelezés, együttműködés kizárólag a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egység útján és
szervezésében történik. Ez a rendelkezés vonatkozik azokra az esetekre is, ha bármely nemzetközi szervezet, külföldi
szervezet vagy személy közvetlenül kezdeményezi a KSH vezetőjének vagy munkatársának külföldi vagy nemzetközi
rendezvényen történő részvételét, valamint külföldi partner KSH-ba látogatását.
(2) Az (1) bekezdésben említett szervek, szervezetek által rendezett európai uniós programokon, nemzetközi statisztikai
programokon és eseményeken a KSH-t az elnök, elnökhelyettes vagy az elnök által kijelölt más személy képviseli.
(3) A (2) bekezdés szerinti rendezvényeken – beleértve a Tanács tanácsi munkacsoportjainak üléseit is – a képviselendő
tárgyalási álláspontot a szakterület szerint felelős vezető készíti elő a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti
egység bevonásával, az álláspontot az elnök hagyja jóvá.
(4) A külföldi kiküldetésről és a szakmai vonatkozású, külföldiekkel külföldön vagy belföldön folytatott érdemi tárgyalásról
nyolc napon belül beszámolót kell készíteni, melynek – a szervezeti egység vezetője által szignált – példányát meg
kell küldeni az Elnöki főosztálynak.

Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés (projekt)
38. §

(1) A KSH valamennyi munkatársa köteles a hivatali feladatok végrehajtásában együttműködni. A munkavégzésük során
tudomásukra jutott, de más szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt, adatot, tapasztalatot kötelesek
haladéktalanul az érdekelt szervezeti egységhez továbbítani. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés
kialakításáért az irányítást ellátó elnökhelyettesek, valamint az önálló szervezeti egységek vezetői a felelősek.
Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan
érvényesüljön, az az elnökhelyettes vagy szervezeti egység felelős, amelynek az SzMSz szerint az ügy intézése
a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre az elnök kijelölt.
(2) A szervezeti egységek közötti együttműködés egyes részletes szabályait a szervezeti egységek – az irányítást ellátó
elnök vagy elnökhelyettesek jóváhagyásával – szervezeti megállapodásban határozhatják meg. A szervezeti
megállapodásokat a KSH belső intranetes oldalán nyilvánosságra kell hozni.
(3) Ha egy feladat megoldásában több szervezeti egység érintett, a feladat elvégzéséért az első helyen kijelölt
elnökhelyettes vagy szervezeti egység a felelős, amely egyúttal köteles gondoskodni az egyeztetés kezdeményezéséről
annak érdekében, hogy a megoldásban a többi érdekelt szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön.
Ehhez a közreműködő szervezeti egységek szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észrevételeket,
javaslatokat adnak. A nem érvényesített javaslatokról a javaslattevőt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén
a szervezeti egységeknek egymás között egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a közös felettes vezető
dönt.

39. §		
Az elnök, illetve – az általa irányított szervezeti egységek vonatkozásában – az elnökhelyettes az összetett
megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben
érintett vezetők és tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos
munkavégzést (projekt) rendelhet el. A projekt alapításának, működésének és lezárásának szabályait belső utasítás
szabályozza.

A KSH képviselete
40. §

(1) A KSH-t az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a képviselet rendjére az SzMSz-nek az elnök
helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók.
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(2) A tárcaközi egyeztetéseken, hatóságokkal, az önkormányzatokkal, a társadalmi szervezetekkel, valamint egyéb
partnerekkel való kapcsolatokban a KSH-t az elnök, illetve az elnök által kijelölt személy képviseli, az elnök által
előzetesen jóváhagyott tárgyalási álláspont szerint. Az ily módon megbízott munkatárs az egyeztetés eredményéről
írásban haladéktalanul beszámol az elnöknek.
(3) A KSH perbeli képviseletét az elnök előzetes jóváhagyásával a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetője által
kijelölt jogtanácsos vagy az elnök előzetes jóváhagyásával megbízott ügyvéd látja el. E körben utasítást a képviselet
ellátására vonatkozóan a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetőjének részére csak az elnök adhat. A per
tárgya szerint érintett szakterület felelőse köteles a szükséges szakmai segítséget, írásbeli tájékoztatást a perbeli
képviseletet ellátó személy részére megadni. A peres eljárásban felmerülő nyilatkozattételi kötelezettség és
jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása a Statisztikai koordinációs és jogi főosztály vezetőjének
előzetes jóváhagyása mellett a perbeli képviseletet ellátó személyt illeti. A képviseletre kijelölt személy peren kívüli és
perbeli egyezséget csak a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzésével, az elnök előzetes írásbeli engedélye alapján
köthet.

A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás
41. §

(1) A sajtó tájékoztatását az érdekelt szervezeti egységek bevonásával a Felhasználói kapcsolatok főosztály koordinálja.
Az SzMSz eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást az elnök és – az elnökkel történt előzetes
egyeztetés alapján – az elnökhelyettesek adhatnak.
(2) Az elnök indokolt esetben a szakterület szerint illetékes vezetőt vagy más kormánytisztviselőt is kijelölhet a sajtó
tájékoztatása céljából.
(3) A sajtó részéről felmerülő, a KSH egészét érintő, valamint a KSH működési módjára, stratégiájára, közigazgatási és
nemzetközi kapcsolataira irányuló kérdésekről a KSH nevében az elnök, távollétében az elnök által kijelölt vezető
beosztású munkatárs jogosult nyilatkozni.
(4) Minden egyéb, a sajtó részéről történt megkereséssel kapcsolatos nyilatkozattételre a szervezeti egységek vezetői
által kijelölt munkatársak jogosultak. A nyilatkozattételre jogosultak neveit a Felhasználói kapcsolatok főosztály
részére kell bejelenteni.
(5) A KSH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút – az elnök eltérő döntése hiányában – csak a Felhasználói
kapcsolatok főosztály szervezésében lehet adni.
(6) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról – az elnök jóváhagyását követően – a Felhasználói
kapcsolatok főosztály gondoskodik.
(7) A sajtó-helyreigazítási jog gyakorlása érdekében a sajtóhoz címzett helyreigazító közleményt a Felhasználói
kapcsolatok főosztály jelenteti meg, illetve küldi meg az érintett szerkesztőségnek.
(8) A sajtó számára előkészített közleményben és a helyreigazítási kérelemben a számszaki vagy módszertani tévedések
kiigazítása, a bizonyítható összefüggésekre, hamis vagy téves állításra való rámutatás a szakmailag illetékes szervezeti
egység/egységek feladata. A sajtó számára előkészített közleményt a Felhasználói kapcsolatok főosztály véglegesíti.
A helyreigazítási kérelem véglegesítését – a Statisztikai koordinációs és jogi főosztállyal egyeztetve – a Felhasználói
kapcsolatok főosztály végzi. A sajtó számára előkészített közleményt és a Felhasználói kapcsolatok főosztály vezetője
által előterjesztett helyreigazítási kérelmet az elnök hagyja jóvá.
(9) Valamennyi szervezeti egység vezetője felel a szervezeti egység által kezelt adatok körében az adatvédelmi előírások,
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosításáért.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. §		
Az önálló szervezeti egység vezetője jelen utasítás végrehajtására és a szervezeti egységek működésének
meghatározására az SzMSz hatálybalépésétől számított 45 napon belül ügyrendet készít.

1042

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 12. szám

1. függelék

1. függelék
KSH szervezeti
felépítése
A AKSH
szervezeti
felépítése

Elnök
Elnöki
f!osztály

Adatgy"jtési
Igazgatóságot
irányító
elnökhelyettes

Ellen!rzési
osztály

Elnökhelyettesi
koordinációs
osztály

Szakstatisztikai
Igazgatóságot
irányító
elnökhelyettes

Nemzeti
számlák
f!osztály

Tájékoztatási
Igazgatóságot
irányító
elnökhelyettes

Elnökhelyettesi
koordinációs
osztály

Általános
gazdaságstatisztikai
adatgy"jtések
f!osztály

Külkereskedelemstatisztikai
f!osztály

Kiadói
f!osztály

Üzleti
szolgáltatások
adatgy"jtési
f!osztály

Általános
gazdaságstatisztikai
f!osztály

Felhasználói
kapcsolatok
f!osztály

Mez!gazdasági
adatgy"jtések
f!osztály

Ágazati
statisztikai
f!osztály

Lakossági
szolgáltatások
adatgy"jtési
f!osztály

Életmin!ségstatisztikai
f!osztály

Lakossági
adatfelvételek
f!osztály

Népszámlálási
és népesedési
statisztikai
f!osztály

Szakstatisztikák
horizontális
f!osztálya

Architekturális
Szolgáltatások
Igazgatóságát
irányító
elnökhelyettes

Gazdálkodási
f!osztály

Statek
Statisztikai
Elemz!
Központ
Kft.

Informatikai
szolgáltató
f!osztály

Humán-stratég
iai és oktatási
f!osztály

KSH NKI

Módszertani
f!osztály

Statisztikai
koordinációs
és jogi
f!osztály

KSH
Könyvtár

1043

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 12. szám

2. függelék
A KSH szervezeti egységeinek feladatai
1. Elnöki főosztály
Az Elnöki főosztály feladatai:
1.1. támogatja az elnöki döntéshozatalt és feladatkiadást, ellátja az elnöki titkárság feladatait, ennek keretében
1.1.1. előkészíti az elnök programjait, szakmai egyeztetéseit, közszerepléseit, ellátja az ezekkel kapcsolatos
koordinációt,
1.1.2. beszerzi, elkészíti a döntésekhez szükséges szakmai háttéranyagokat,
1.1.3. szervezi az ügyviteli teendőket;
1.2. szervezi, összehangolja és felügyeli az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokat;
1.3. ellátja az elnök által közvetlenül irányított személyekkel és tevékenységekkel összefüggő koordinációs és
adminisztratív feladatokat;
1.4. az elnök utasításainak megfelelően gondoskodik szakértői, elemzői, tanácsadói, koordinációs feladatok ellátásáról;
1.5. részt vesz a KSH és a nemzetközi statisztikai szervezetek közötti együttműködés koordinálásában;
1.6. szervezi a KSH nemzetközi kapcsolatait a KSH szervezeti egységei nemzetközi tevékenységének összehangolásával,
a hivatalos álláspontok kialakításával, jóváhagyatásával és képviseletének biztosításával;
1.7. ellátja az Európai Unió (társ)finanszírozásával megvalósuló projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat,
ennek körében figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati lehetőségeket, közreműködik a projektek előkészítésében,
lebonyolításában, nyilvántartja a KSH projektjeit, azok dokumentumait;
1.8. közreműködik az elnök és az elnökhelyettes nemzetközi kötelezettségeiből adódó feladatok végrehajtásában;
1.9. jóváhagyásra előkészíti a KSH éves nemzetközi utazási tervét;
1.10. szervezi a hivatali nemzetközi rendezvényeket;
1.11. szervezi és koordinálja az Adatvédelmi Bizottság munkáját.

2. Ellenőrzési osztály
Az Ellenőrzési osztály feladatai:
2.1. bizonyosságot adó tevékenysége körében elvégzi az elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglalt
feladatokat, valamint a soron kívül elrendelt feladatokat;
2.2. a bizonyosságot adó tevékenységet szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzés, informatikai
ellenőrzés típusok szerint látja el;
2.3. elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
2.4. elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
2.5. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg
a kockázatok, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése,
illetve feltárása, valamint a KSH működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása,
fejlesztése érdekében;
2.6. tanácsadó tevékenységet lát el;
2.7. nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
2.8. nyilvántartja a tanácsadó tevékenységeket, valamint a belső és külső ellenőrzéseket;
2.9. ellátja a KSH irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét;
2.10. ellátja a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját;
2.11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályban foglalt
ellenőrzéseket folytat le a Statek Kft. működésével kapcsolatban;
2.12. elkészíti a Belső ellenőrzési kézikönyvet;
2.13. elkészíti az osztály stratégiai ellenőrzési tervét;
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2.14. elkészíti a KSH éves ellenőrzési tervét, illetve a KSH irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
terveinek az összesítésével együtt gondoskodik annak az államháztartásért felelős miniszter részére történő
megküldéséről;
2.15. elkészíti a KSH éves ellenőrzési jelentését, illetve a KSH irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentéseinek az összesítésével együtt gondoskodik annak az államháztartásért felelős miniszter részére történő
megküldéséről.

Adatgyűjtési Igazgatóság
3. Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály
3.1. Az Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály szakterületei:
3.1.1. az éves és évközi (teljesítmény, ráfordítás, beruházás) gazdaságstatisztika, valamint az éves szerkezetstatisztika,
3.1.2. a keresetekkel, munkaerőköltséggel és egyéb munkaügyi statisztikákkal kapcsolatos statisztika,
3.1.3. a vállalkozásokra vonatkozó egyéb gazdaságstatisztikák (anyagstatisztika, termékstatisztika, építőipari szakmai
statisztika, telepi statisztika, gazdasági egységek belső forgalmára vonatkozó statisztika)
adatfelvételei.
3.2. Az Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
3.2.1. adatfelvétel-szervezés feladatok körében: az adatfelvételek elvégzéséhez szükséges személyi és technikai
feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében
adatszolgáltatási kötelezettségükről, kérdőívek és segédanyagok előállítása;
3.2.2. adatbegyűjtés, érkeztetés körében:
3.2.2.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése;
3.2.2.2. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása;
3.2.2.3. az adatbegyűjtés lezárása;
3.2.3. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása;
3.2.3.1 a megfigyelésbe újként bevont adatszolgáltatók tájékoztatása, szakmai kapcsolattartás kialakítása;
3.2.3.2. be nem érkezett kérdőívek sürgetése (telefon, e-mail, levél);
3.2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása;
3.2.3.4. a validálás körében: a validálás során feltárt hibák egyeztetése az adatszolgáltatókkal;
3.2.4. kódolás körében: a begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
3.2.5. mikrovalidálás, mezovalidálás körében:
3.2.5.1. a begyűjtött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint;
3.2.5.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal;
3.2.5.3. kiugró értékek azonosítása;
3.2.5.4. hibás kódolás javítása;
3.2.5.5. mezovalidálás;
3.2.6. editálás körében:
3.2.6.1. az adatbeküldőkkel történő egyeztetések után a hibák javíttatása vagy javítása;
3.2.6.2. a javíttatás akadályoztatása esetén előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
3.2.6.3. az adat-előkészítés lezárása;
3.2.7. regiszter-karbantartásokhoz kapcsolódó számjelek (statisztikai főtevékenység, létszámkategória) felülvizsgálati
feladatainak ellátása;
3.2.8. közreműködés az adatfelvételek tervezési, fejlesztési feladataiban.

4. Üzleti szolgáltatások adatgyűjtési főosztály
4.1. Az Üzleti szolgáltatások adatgyűjtési főosztály szakterületei:
4.1.1. a belkereskedelem statisztikához és kereskedelmi regiszterhez kapcsolódó statisztika,
4.1.2. a turizmusstatisztika,
4.1.3. a szállítás- és közlekedésstatisztika,
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4.1.4. az információ- és kommunikációstatisztika,
4.1.5. a K+F és innovációstatisztika,
4.1.6. a külkereskedelem statisztikához és külkereskedelmi regiszterhez kapcsolódó statisztika adatfelvételei.
4.2. Az Üzleti szolgáltatások adatgyűjtési főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
4.2.1. adatfelvétel-szervezés körében: az adatfelvételek elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek
rendelkezésre állásának biztosítása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási
kötelezettségükről, kérdőívek és segédanyagok előállítása;
4.2.2. adatbegyűjtés, érkeztetés körében:
4.2.2.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése;
4.2.2.2. érkeztetések;
4.2.2.3. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása;
4.2.2.4. az adatbegyűjtés lezárása;
4.2.3. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása;
4.2.3.1. a megfigyelésbe újként bevont adatszolgáltatók tájékoztatása, szakmai kapcsolattartás kialakítása;
4.2.3.2. be nem érkezett kérdőívek sürgetése (telefon, e-mail, levél);
4.2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása;
4.2.3.4. a validálás körében: a validálás során feltárt hibák egyeztetése az adatszolgáltatókkal;
4.2.4. kódolás körében: a begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
4.2.5. mikrovalidálás, mezovalidálás körében:
4.2.5.1. a begyűjtött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint;
4.2.5.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal;
4.2.5.3. kiugró értékek azonosítása;
4.2.5.4. hibás kódolás javítása;
4.2.5.5. mezovalidálás;
4.2.6. editálás körében:
4.2.6.1. az adatbeküldőkkel történő egyeztetések után a hibák javíttatása vagy javítása;
4.2.6.2. a javíttatás akadályoztatása esetén előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
4.2.6.3. az adat-előkészítés lezárása;
4.2.7. regiszter-karbantartások adatgyűjtésekhez kapcsolódó feladatainak ellátása;
4.2.8. közreműködés az adatfelvételek tervezési, fejlesztési feladataiban.

5. Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály
5.1. A Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály szakterületei:
5.1.1. a mezőgazdasági statisztika,
5.1.2. a mezőgazdasági termelői árstatisztika, mezőgazdasági ráfordítás és árbevétel statisztika,
5.1.3. a környezeti statisztika és a környezeti ráfordítások statisztika,
5.1.4. a mezőgazdasági cenzusok és nagymintás mezőgazdasági összeírások adatfelvételei,
5.1.5. az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása,
5.1.6. az adatszolgáltatói regiszterek karbantartásához kapcsolódó adatfelvételek feladatainak ellátása.
5.2. A Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
5.2.1. Fejlesztés, tesztelés körében: adatfelvételi programok, kérdőívek tesztelése, kérdőív specifikációk véleményezése;
5.2.2. adatfelvétel-szervezés, oktatás körében: az adatfelvételek elvégzéséhez szükséges személyi és technikai
feltételek rendelkezésre állásának biztosítása, az adatfelvételt végzők oktatása, közreműködés az adatszolgáltatók és
adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási kötelezettségükről, kérdőívek és segédanyagok előállítása;
5.2.3. adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés körében:
5.2.3.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése,
5.2.3.2. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása,
5.2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása;
5.2.3.4. be nem érkezett kérdőívek sürgetése (telefon, e-mail, levél);
5.2.3.5. érkeztetések, nyomon követés, adatfelvételt végzők ellenőrzése, minőség mérése;
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5.2.3.6. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása;
5.2.4. az adatbegyűjtés lezárása;
5.2.5. kódolás körében: a begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
5.2.6. mikrovalidálás, mezovalidálás körében:
5.2.6.1. a begyűjtött elemi adatok összevetése az előre meghatározott validálási szempontok szerint;
5.2.6.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal;
5.2.6.3. kiugró értékek azonosítása;
5.2.6.4. hibás kódolás javítása;
5.2.6.5. mezovalidálás;
5.2.7. editálás körében:
5.2.7.1. a validálás során feltárt hibák egyeztetése az adatszolgáltatókkal, adatgazdákkal;
5.2.7.2. az adatbeküldőkkel történő egyeztetések után a hibák javíttatása vagy javítása;
5.2.7.3. a javíttatás akadályoztatása esetén előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
5.2.8. az adat-előkészítés lezárása;
5.2.9. regiszter-karbantartások adatgyűjtésekhez kapcsolódó feladatainak ellátása;
5.2.10. közreműködés az adatfelvételek tervezési, fejlesztési feladataiban;
5.2.11. a mezőgazdasági regiszter karbantartáshoz kapcsolódóan adminisztratív adatforrásokból származó adatok
adatátvételi feladatai.

6. Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály
6.1. A Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály szakterületei:
6.1.1. a szociális statisztikai,
6.1.2. a nonprofit szervezetek körében végzett,
6.1.3. az egészségügyi statisztikai,
6.1.4. a lakásstatisztikai,
6.1.5. a népmozgalmi statisztikai,
6.1.6. oktatás, kulturális és sportstatisztikai,
6.1.7. és a közigazgatási változások nyilvántartására vonatkozó
adatfelvételek.
6.2. A Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
6.2.1. fejlesztés, tesztelés körében: adatfelvételi programok, kérdőívek tesztelése, kérdőív specifikációk véleményezése;
6.2.2. adatfelvétel-szervezés körében: az adatfelvétel elvégzéséhez szükséges személyi és technikai feltételek
rendelkezésre állásának biztosítása, közreműködés az adatszolgáltatók és adatgazdák értesítésében adatszolgáltatási
kötelezettségükről, illetve kérdőívek és segédanyagok előállításában;
6.2.3. adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés körében:
6.2.3.1. statisztikai adatok és metaadataik begyűjtése,
6.2.3.2. adatfelvételt végzők, adatszolgáltatók tevékenységének szakmai és technikai támogatása,
6.2.3.3. ELEKTRA Call Centerrel kapcsolatos feladatok ellátása,
6.2.3.4. a határidőre adatot nem szolgáltatók sürgetése,
6.2.3.5. érkeztetések,
6.2.3.6. a hiányzó kérdőívek vagy adatátvételek okainak kódolása,
6.2.3.7. az adatbegyűjtés lezárása;
6.2.4. rögzítés, kódolás körében: a papíralapú kérdőívekről az adatok adatbázisba töltése, begyűjtött adatok
nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
6.2.5. mikrovalidálás körében:
6.2.5.1. a begyűjtött, valamint adatátvétel során adatbázisba töltött elemi adatok összevetése az előre meghatározott
validálási szempontok szerint,
6.2.5.2. az elemi szintű adatok összehasonlítása más adatforrásokból származó adatokkal,
6.2.5.3. kiugró értékek azonosítása,
6.2.5.4. hibás kódolás javítása;
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6.2.6. editálás körében:
6.2.6.1. a validálás során feltárt hibák egyeztetése az adatszolgáltatókkal, adatgazdákkal, a haláloki statisztika terén
a tisztiorvosi szolgálattal;
6.2.6.2. az adatbeküldőkkel történő egyeztetések után a hibák javíttatása vagy javítása;
6.2.6.3. a javíttatás akadályoztatása esetén előre meghatározott szabályok mentén a hibák javítása;
6.2.6.4. az adat-előkészítés lezárása;
6.2.7. az adatszolgáltatói regiszterek, valamint a Címregiszter karbantartásához kapcsolódó adatfelvételek feladatainak
ellátása, regiszterek karbantartása;
6.2.8. közreműködés az adatgyűjtések tervezési, fejlesztési feladataiban.

7. Lakossági adatfelvételek főosztály
7.1. A Lakossági adatfelvételek főosztály szakterületei:
7.1.1. az életmódra, az életkörülményekre, a társadalmi rétegződésre, az időfelhasználásra,
7.1.2. a munkaerőre és a népesség gazdasági aktivitására,
7.1.3. a háztartások költségvetésére,
7.1.4. a lakosság utazási szokásaira,
7.1.5. a háztartások IKT eszköz ellátottságára,
7.1.6. a TURA határstatisztikára,
vonatkozó adatfelvételek
7.1.7. a fogyasztói és piaci ár és egyéb interjú típusú adatfelvételek,
7.1.8. a népszámlálások és mikrocenzusok, egyéb több évenkénti lakossági adatfelvételek és ad hoc lakossági
adatgyűjtések.
7.2. A Lakossági adatfelvételek főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
7.2.1. adatfelvétel-előkészítés, oktatás körében:
7.2.1.1. az egyes adatfelvételek végrehajtásához szükséges szakmai ismeretek átadása a felvétel lebonyolításában
közreműködő összeírók részére;
7.2.1.2. az adatszolgáltatók megfelelő tájékoztatásának biztosítása, az adatszolgáltatói kérdések megválaszolása;
7.2.1.3. az adatfelvételek során használt kérdőívek és egyéb segédanyagok véleményezése;
7.2.1.4. közreműködés a lakossági adatgyűjtések mobileszközös összeírási rendszerének tesztelésében;
7.2.2. adatbegyűjtés, sürgetés, érkeztetés, rögzítés, kódolás körében:
7.2.2.1. a kitöltött kérdőívek érkeztetése, nyomon követés, összeírói feladatok ellenőrzése, minőség mérése,
monitoring biztosítása;
7.2.2.2. kitöltött kérdőívekről az adatok adatbázisba töltése, az adatbegyűjtés lezárása;
7.2.2.3. begyűjtött adatok nómenklatúrák, osztályozások alapján történő kódolása;
7.2.3. mikrovalidálás, editálás körében:
7.2.3.1. a begyűjtött elemi adatok ellenőrzése az előre meghatározott validálási szempontok alapján, feltárt hibák
javítása, az adat-előkészítés lezárása;
7.2.3.2. az összeírók szakmai munkájáról visszacsatolás az összeírási közfeladatok ellátásáért felelős szervezet, személy
részére, kapcsolattartás az összeírási közfeladatok ellátásáért felelős szervezettel, személlyel;
7.2.4. az adatgyűjtések tervezési, fejlesztési feladataiban való közreműködés;
7.2.5. az interjú típusú adatgyűjtések folyamatba épített ellenőrzési feladatainak ellátása;
7.2.6. a KSH és a STATEK Kft. közötti szakmai együttműködés biztosítása a közfeladat-ellátás keretében végzett
adatfelvételekkel kapcsolatban, az adatfelvételek előkészítő feladatainak, a szakmai elvárások meghatározásának
KSH-n belüli koordinálása, az elvárások teljesülésének nyomon követése, kapcsolattartás a STATEK Kft.-vel.
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Szakstatisztikai Igazgatóság
8. Nemzeti számlák főosztály
8.1. A Nemzeti számlák főosztály szakterületei:
8.1.1. nemzeti számlák éves és negyedéves adatainak folyó és összehasonlító áron történő számításai,
8.1.2. Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) táblák,
8.1.3. szektorszámlák,
8.1.4. Bruttó Nemzeti Jövedelem (GNI),
8.1.5. Európai Unió Túlzott Hiány Eljáráshoz kapcsolódó (EDP) jelentések,
8.1.6. fogyasztói árstatisztika,
8.1.7. vásárlóerő-paritás.
8.2. A Nemzeti számlák főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
8.2.1. a negyedéves és éves Bruttó Hazai Termék (GDP) számítások termelési és felhasználási és jövedelmi oldalának
összeállítása;
8.2.2. az éves szektor számlák összeállítása;
8.2.3. a forrásfelhasználás-táblák és az ÁKM-táblák összeállítása;
8.2.4. a területi számlák összeállítása;
8.2.5. az éves GNI-számítás és jelentés elkészítése;
8.2.6. az évi kétszeri EDP-jelentés KSH hatáskörébe tartozó részének összeállítása, EDP munkacsoport működtetése;
8.2.7. a tőkeszámla és vagyonmérleg (nem-pénzügyi eszközök) összeállítása;
8.2.8. a nemzeti számlák módszertana szerinti munkaerő-felhasználási számítások készítése;
8.2.9. a negyedéves kormányzati és a külföld számla, valamint a teljes nemzetgazdaság negyedéves számláinak
összeállítása;
8.2.10. az adók és támogatások adatainak összeállítása;
8.2.11. a súlyozott átlagos áfakulcs KSH hatáskörébe tartozó részének összeállítása;
8.2.12. közreműködés a külföldi működő tőke és külföldi érdekeltségű vállalkozások statisztikáinak vállalkozások
statisztikáinak összeállításában;
8.2.13. a fogyasztói árstatisztikai adatgyűjtések tervezése, szakmai előkészítése, egyes adatkörök központi gyűjtésének
megvalósítása, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, validálása és adatbázisba rendezése;
8.2.14. a vásárlóerő-paritás számítások területén az Európai Összehasonlítási Program, valamint a világméretű
számításokkal kapcsolatos feladatok végzése, adatgyűjtések szervezése, részben végrehajtása, rögzítése, ellenőrzése;
8.2.15. adat-összeállítások, kiadványok, gyorstájékoztatók készítése, illetve tájékoztatás a főosztály feladatkörébe
tartozó szakstatisztikai területekről;
8.2.16. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
8.2.17. makro-statisztikai koordináció ellátása, beleértve a Makrogazdasági Egyensúlytalansággal kapcsolatos
koordinációt is;
8.2.18. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
8.2.19. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása.

9. Külkereskedelem-statisztikai főosztály
9.1. A Külkereskedelem-statisztikai főosztály szakterületei:
9.1.1. külkereskedelmi termékforgalmi és a szolgáltatás-külkereskedelmi statisztika,
9.1.2. külkereskedelmi árak statisztikája,
9.1.3. külkereskedelmi makroelszámolások.
9.2. A Külkereskedelem-statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
9.2.1. a KSH külkereskedelmi termékforgalmi adatfelvételeinek, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más
szerveinek adatgyűjtéseiből, illetve adminisztratív adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai
előkészítése, a feldolgozott statisztikai adatok átvétele, minőség-ellenőrzése, adatbázisba rendezése;
9.2.2. a KSH szolgáltatás-külkereskedelmi adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, megvalósítása,
az adatfelvételek minőség-ellenőrzése és javítása, továbbá a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek
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adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése,
feldolgozása és adatbázisba rendezése, valamint a különböző területekhez tartozó adatfeldolgozási eljárások
elvégzése, karbantartása, fejlesztése;
9.2.3. a külkereskedelmi árak statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, megvalósítása, feldolgozása,
minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
9.2.4. a külkereskedelem-statisztika adatainak a makrostatisztikák (nemzeti számlák, fizetési mérleg) igényei szerinti
összeállítása, módszertani dokumentálása és a fejlesztések végrehajtása a Nemzeti számlák főosztály szakmai
koordinációja mellett;
9.2.5. a gyűjtött és átvett adatok tevékenységszemléletű validálása;
9.2.6. részvétel a mezovalidálásért felelős szervezeti egységek feladatainak szakmai támogatásában;
9.2.7. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
9.2.8. adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakstatisztikákból;
9.2.9. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
9.2.10. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása.

10. Általános gazdaságstatisztikai főosztály
10.1. Az Általános gazdaságstatisztikai főosztály szakterületei:
10.1.1. belkereskedelem-statisztika,
10.1.2. üzleti szolgáltatások statisztikája,
10.1.3. információ-, kommunikációstatisztika,
10.1.4. kutatás-fejlesztés és innováció,
10.1.5. vállalkozások demográfiája,
10.1.6. a KSH évközi gazdaságstatisztikai adatfelvételei,
10.1.7. a KSH éves gazdaságstatisztikai adatfelvételei (éves szerkezetstatisztika),
10.1.8. egyéb, a vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatfelvételek,
10.1.9. gazdasági szervezetek regisztere,
10.1.10. globalizációhoz kapcsolódó vállalkozások, és statisztikák,
10.1.11. a vállalkozások által befizetett adók.
10.2. Az Általános gazdaságstatisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
10.2.1. a KSH belkereskedelmi statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése
és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve
adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása,
minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése;
10.2.2. a kereskedelmi regiszterhez kapcsolódó fejlesztések, karbantartások, ellenőrzések, feldolgozások szakmai
feladatainak végrehajtása;
10.2.3. a KSH információ- és kommunikációstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőségellenőrzése és adatbázisba rendezése, valamint a szakstatisztikához tartozó a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más
szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó
adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése;
10.2.4. a kutatásfejlesztésre és innovációra vonatkozó adatgyűjtések, adatfelvételek tervezése, előkészítése,
a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és
nemzetközi adatátadások teljesítése, továbbá a szakstatisztikához tartozó a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más
szerveinek adatfelvételeiből, illetve adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó
adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése;
10.2.5. a vállalkozások demográfiája szakstatisztika szakmai fejlesztése, az adminisztratív forrásokból, illetve
az adatgyűjtésekből származó adatok beépítésének tervezése, előkészítése, megvalósítása, valamint
a szakstatisztikához tartozó tájékoztatási feladatok ellátása, a hazai és nemzetközi adatkiadások teljesítése;
10.2.6. a KSH évközi gazdaságstatisztikai adatfelvételeinek (teljesítmény-, ráfordítás- és beruházásadatok) tervezése,
szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
10.2.7. a KSH éves gazdaságstatisztikai adatfelvételeinek (éves szerkezetstatisztika) tervezése, szakmai előkészítése,
az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, a nem pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan a nemzeti
számlákkal közös adatbázis üzemeltetése;
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10.2.8. a pénzügyi vállalatok éves gazdaságszerkezeti statisztikáinak összeállítása;
10.2.9. egyéb, a vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatgyűjtések (anyagstatisztika, termékstatisztika,
beruházások összetétele, telepi statisztika, külföldi érdekeltségű leányvállalatok statisztikája) tervezése, szakmai
előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
10.2.10. a Gazdasági Szervezetek Regiszterének (GSzR), illetve az ahhoz tartozó alregiszterek működtetése, szakmai
fejlesztése, tájékoztatás, információszolgáltatás, a GSzR-hez kötődő adatgyűjtések, illetve adminisztratív
adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, a minőség-ellenőrzését
és javítását követően a regiszter aktualizálása, közreműködés a GSzR-ben alkalmazott statisztikai nómenklatúrák
kialakításában és módosításában;
10.2.11. globalizációhoz kapcsolódó vállalkozások megismerése, a velük kapcsolatos alapadatok gyűjtése vagy
részvétel az ezekre vonatkozó adatgyűjtés-szervezésben, illetve magában az adatgyűjtésben, az adatgyűjtéseken és
adatátvételeken keresztül beérkező adataiknak kezelése, ellenőrzése, validálása, szakmai előkészítése, minőségének
ellenőrzése;
10.2.12. globalizációhoz kapcsolódó statisztikák szakmai fejlesztése, az adatgyűjtések, illetve adminisztratív
adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőségének ellenőrzése,
tájékoztatás;
10.2.13. a vállalkozások befizetett adókra vonatkozó adatok átvétele és előkészítése a statisztikai adatelőállítási
folyamatokban történő felhasználásra;
10.2.14. a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
10.2.15. részvétel az elektronikus adatgyűjtési technikák fejlesztésében, új adatforrások átvételének fejlesztésében,
kidolgozásában, minőség-ellenőrzésében;
10.2.16. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
10.2.17. adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók és egyéb szakstatisztikai kiadványok készítése a főosztály
feladatkörébe tartozó szakstatisztikákból;
10.2.18. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
10.2.19. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
10.2.20. a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges
adatfelvételek tervezése.

11. Ágazati statisztikai főosztály
11.1. Az Ágazati statisztikai főosztály szakterületei:
11.1.1. mezőgazdasági statisztika,
11.1.2. mezőgazdasági árak statisztikája,
11.1.3. a KSH évközi iparra és építőiparra vonatkozó adatfelvételei,
11.1.4. egyéb, az ipari és építőipari vállalkozásokra vonatkozó gazdaságstatisztikai adatfelvételek,
11.1.5. turizmus-, vendéglátás-statisztika,
11.1.6. szállítás-, közlekedésstatisztika,
11.1.7. ipari, építőipari termelő árak és szolgáltatási árak statisztikája.
11.2. Az Ágazati statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
11.2.1. a KSH mezőgazdasági statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése
és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve
adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése,
szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.2. mezőgazdasági cenzusok és nagymintás összeírások végrehajtása, adminisztratív és egyéb másodlagos
adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése,
javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.3. a mezőgazdasági számlarendszer számláinak, valamint a termékmérlegeknek az összeállítása, módszertanának
dokumentálása és fejlesztése;
11.2.4. a KSH évközi, iparra és építőiparra vonatkozó adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, az adatok
feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
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11.2.5. egyéb, az ipari és építőipari vállalkozásokra vonatkozó adatgyűjtések (termékstatisztika, építőipari szakmai
statisztika) tervezése, szakmai előkészítése, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása;
11.2.6. az Ipari Termékek Osztályozásának és az Építményjegyzéknek, mint szakmai nómenklatúráknak a karbantartása,
besorolások végzése;
11.2.7. a KSH turizmusstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése, javítása és
adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve
adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása,
minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.8. a KSH szállítás- és közlekedésstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése
és adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve
adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvétele, feldolgozása,
minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.9. a KSH turizmusstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és
adatbázisba rendezése;
11.2.10. a KSH ipari és építőipari termelői árstatisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése,
megvalósítása, az adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.11. a KSH szolgáltatási kibocsátási árak statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése,
megvalósítása (beleértve a kérdőívek kiküldését, sürgetését, érkeztetését, rögzítését és elsődleges ellenőrzését is),
az adatok feldolgozása, más adatforrásból történő átvétele és beépítése a mutatókörbe, az adatok minőségének
ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
11.2.12. a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
11.2.13. részvétel az elektronikus adatgyűjtési technikák fejlesztésében, új adatforrások átvételének fejlesztésében,
kidolgozásában, minőség-ellenőrzésében;
11.2.14. részvétel a mezovalidálásért felelős szervezeti egységek feladatainak szakmai támogatásában;
11.2.15. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
11.2.16. a főosztály feladatkörébe tartozó ágazati statisztikákkal összefüggő átfogó feladatok koordinációja;
11.2.17. adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók készítése a főosztály feladatkörébe tartozó
szakstatisztikákból;
11.2.18. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok összeállításában;
11.2.19. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
11.2.20. a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges
adatfelvételek tervezése.

12. Életminőség-statisztikai főosztály
12.1. Az Életminőség-statisztikai főosztály szakterületei:
12.1.1. foglalkoztatásra,
12.1.2. munkaerőre,
12.1.3. keresetre,
12.1.4. társadalmi rétegződésre,
12.1.5. életkörülményekre,
12.1.6. egyéni és társadalmi jóllétre,
12.1.7. háztartásokra és családokra,
12.1.8. oktatásra,
12.1.9. kultúrára,
12.1.10. sportra,
12.1.11. időfelhasználásra,
12.1.12. egészségügyre,
12.1.13. szociális ellátásra,
12.1.14. nonprofit intézményekre,
12.1.15. igazságszolgáltatásra
vonatkozó statisztika.
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12.2. Az Életminőség-statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
12.2.1. a foglalkoztatással, a munkanélküliséggel és a munkavégzéssel, valamint a keresettel, a munkaerőköltséggel,
a betöltött és üres álláshelyekkel, illetve a sztrájkkal kapcsolatos KSH-adatfelvételek tervezése, előkészítése,
a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és
nemzetközi adatátadások teljesítése, más szervezetektől történő adatátvétel;
12.2.2. a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinél felvett munkaügy-statisztikai adatok, illetve adminisztratív
adatforrásokból származó munkaerő-piaci információk átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása,
adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;
12.2.3. az életmódra, életkörülményekre, az egyéni és társadalmi jóllétre, társadalmi rétegződésre, a háztartások
költségvetésére, fogyasztására, jövedelmére vonatkozó adatfelvételek tervezése, előkészítése, a begyűjtött adatok
feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és nemzetközi adatátadások
teljesítése;
12.2.4. az egész életen át tartó tanulásra, az időfelhasználásra, valamint a tömegkommunikációra (televízió- és
rádióműsor-szolgáltatás, könyv- és lapkiadás), a filmgyártásra és mozikra vonatkozó adatfelvételek tervezése,
előkészítése, a begyűjtött adatok feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli,
hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése;
12.2.5. a Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belül az oktatásra, kultúrára, sportra vonatkozó intézményi statisztikai
adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, a KSH-n belüli, hazai és
nemzetközi adatátadások teljesítése;
12.2.6. az egészségügyi, szociális, nonprofit és igazságszolgáltatási statisztikai adatfelvételek tervezése, előkészítése,
feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más
szerveinek adatgyűjtéseiből, illetve adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó statisztikai adatok
átvétele, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, hazai és nemzetközi adatátadások teljesítése, illetve
az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
12.2.7. a szociális védelem statisztikai rendszerének összeállítása;
12.2.8. a Nemzeti Egészségügyi Számlák statisztikai rendszerének összeállítása;
12.2.9. az egészségügyi, a szociális intézmények és a nonprofit szervezetek regisztereivel kapcsolatos szakmai felelősi
feladatok ellátása;
12.2.10. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
12.2.11. adat-összeállítások, gyorstájékoztatók, elemzések készítése a főosztály feladatkörébe tartozó
szakstatisztikákból;
12.2.12. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
12.2.13. a szakterület osztályozási rendszereinek kezelése;
12.2.14. az ágazati szintű adatok validálása;
12.2.15. a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges
adatfelvételek tervezése.

13. Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály
13.1. A Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály szakterületei:
13.1.1. népszámlálás, mikrocenzus,
13.1.2. népesedésstatisztika,
13.1.3. lakásstatisztika,
13.1.4. vándorlásstatisztika.
13.2. A Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
13.2.1. népszámlálások és mikrocenzusok tervezése, előkészítése, szervezése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése,
javítása, adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatgyűjtéseiből, illetve
adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó statisztikai adatok átvétele, minőség-ellenőrzése,
javítása, feldolgozása, adatbázisba rendezése;
13.2.2. egyéb népmozgalmi, vándorlási, lakásstatisztikai adatfelvételek tervezése, előkészítése, szervezése,
feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása, adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más
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szerveinek adatgyűjtéseiből, illetve adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó statisztikai adatok
átvétele, minőség-ellenőrzése, javítása, feldolgozása, adatbázisba rendezése;
13.2.3. a népesség- és lakásszám továbbvezetése két népszámlálás között;
13.2.4. az integrált migrációs adatbázis karbantartása;
13.2.5. közreműködés a statisztikai Címregiszter aktualizálásával összefüggő feladatok tervezésében és
koordinálásában;
13.2.6. adat-összeállítások, gyorstájékoztatók, elemzések készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek
témakörében;
13.2.7. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
13.2.8. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
13.2.9. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
13.2.10. a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges
adatfelvételek tervezése.

14. Szakstatisztikák horizontális főosztálya
14.1. A Szakstatisztikák horizontális főosztályának szakterületei:
14.1.1. környezeti statisztika (Levegőszennyezés, Szennyvíz, Hulladék, Környezetvédelmi ráfordítások és ipar,
Környezetvédelmi adók),
14.1.2. kommunális ellátásra vonatkozó statisztika,
14.1.3. energiastatisztika,
14.1.4. térstatisztika, területi statisztika és területfejlesztési statisztika,
14.1.5. vidékfejlesztési statisztika.
14.2. A Szakstatisztikák horizontális főosztályának statisztikai adat-előállítási folyamat szerinti feladatai:
14.2.1. egyedi adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtása a KSH szervezeti egységei részére;
14.2.2. a KSH környezeti statisztikai adatfelvételeinek tervezése, szakmai előkészítése, minőség-ellenőrzése és
adatbázisba rendezése, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből, illetve
adminisztratív adatforrásokból és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése,
szakmai előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
14.2.3. a környezeti számlarendszer összeállítása, módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
14.2.4. a területi- és területfejlesztési statisztika, a vidékfejlesztési és a fenntartható fejlődés indikátorainak
kidolgozásához statisztikai adatforrásokból, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más szerveinek adatfelvételeiből,
illetve adminisztratív és egyéb másodlagos adatforrásokból származó adatok átvételének tervezése, szakmai
előkészítése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, javítása és adatbázisba rendezése;
14.2.5. a térségi statisztikával összefüggő hazai és nemzetközi feladatok KSH-n belüli koordinálása, a térségi tipológiák,
a területi lehatárolások módszertani fejlesztése, a területi nómenklatúra karbantartása;
14.2.6. együttműködés a területfejlesztésben érintett állami szervezetekkel, a területfejlesztési koncepciók, fejlesztési
stratégiák, operatív programok összeállításában;
14.2.7. a közigazgatási változások nyilvántartásához szükséges statisztikai adatfelvételek tervezése, előkészítése,
szervezése, feldolgozása, minőség-ellenőrzése, adatbázisba szervezése;
14.2.8. Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, Magyarország Helységnévtárának szerkesztése;
14.2.9. a statisztikai Címregiszter aktualizálásának szakmai felügyelete, az Országregiszter vezetése;
14.2.10. közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság főosztályai közötti együttműködés koordinálásában;
14.2.11. közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság főosztályai és a többi szervezeti egység közötti együttműködés
koordinálásában;
14.2.12. közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóságot érintő tervezési folyamatok koordinálásában;
14.2.13. a több területet átfogó indikátorrendszerek kezelése;
14.2.14. közreműködés a több szakterületet érintő KSH-kiadványok kidolgozásában;
14.2.15. közreműködés a Szakstatisztikai Igazgatóság elemzési és tájékoztatási tevékenységében;
14.2.16. a gyűjtött és átvett adatok ágazati szintű validálása;
14.2.17. a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek módszertanának dokumentálása és fejlesztése;
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14.2.18. adat-összeállítások, elemzések, gyorstájékoztatók készítése a főosztály feladatkörébe tartozó szakterületek
témakörében;
14.2.19. hazai és nemzetközi tájékoztatás és adatátadások, illetve az adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
14.2.20. az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer szakmai felügyelete;
14.2.21. a főosztályhoz tartozó regiszterek tartalmának naprakészen tartása, a regiszterek karbantartásához szükséges
adatfelvételek tervezése.

Tájékoztatási Igazgatóság
16. Kiadói főosztály
A Kiadói főosztály feladatai:
16.1. a KSH tájékoztatási, kiadói tevékenységének koordinálása a hazai és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően,
összhangban a KSH tájékoztatási politikájával és irányelveivel;
16.2. a feladatkörébe tartozó kiadványok, tartalmak, valamint egyedi adat-összeállítások, elemzések készítése;
16.3. az összefoglaló adatgyűjtemények tartalomszerkesztése, a tájékoztatási adatbázis és a statikus összefoglaló
táblagyűjtemények felelős szerkesztői feladatainak ellátása;
16.4. a KSH honlapjának fejlesztése, működtetése, szerkesztése, az elektronikus tartalomszolgáltatás biztosítása;
16.5. a Közzétételi menedzsment rendszer üzemeltetése, fejlesztése;
16.6. webes alkalmazások, vizualizációs eszközök tervezése, fejlesztése, programozása, működtetése, adatvizualizációk
grafikai tervezése, készítése;
16.7. a Településstatisztikai Adatbázis Rendszer, valamint a Budapesti Statisztikai Adatbázis Rendszer
tartalomszerkesztése;
16.8. a kiadványok, tartalmak statisztikai lektorálása, olvasószerkesztése, fordítása, nyelvi lektorálása és kiadásra
történő technikai előkészítése, szerkesztése;
16.9. a KSH által igénybe vett nyomdai és – az Adatgyűjtési Igazgatóságot irányító elnökhelyettes Elnökhelyettesi
koordinációs osztályával együttműködve – expediálási szolgáltatásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása;
16.10. a Statisztikai Szemle és a Területi Statisztika folyóiratok szerkesztése, megjelentetése;
16.11. A statisztika hasznosulásának előmozdítása a felhasználók igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások
tervezése révén.

17. Felhasználói kapcsolatok főosztály
A Felhasználói kapcsolatok főosztály feladatai:
17.1. a felhasználók visszajelzéseinek rendszerezett gyűjtése, az Adatkiadási Nyilvántartás, ”Lépjen velünk kapcsolatba”
rendszer szakmai működtetése; a Call Center szakmai működtetése;
17.2. rendszeres és eseti adat- és információszolgáltatás a hazai és nemzetközi felhasználók részére a szakstatisztikai
és adatgyűjtő főosztályokkal együttműködve;
17.3. a nemzetközi szervezeteknek történő adatszolgáltatás koordinációja, különösen az IMF-fel együttműködésben,
de nem ideértve az Európai Bizottságnak (Eurostatnak) történő rendszeres adatszolgáltatásokat;
17.4. a KSH-hoz érkező, statisztikai osztályozásokkal kapcsolatos besorolások elkészítése;
17.5. igazolások kiadása (statisztikai számjelről, statisztikai adatokról);
17.6. a kiadványok terjesztése, a statisztikai szolgáltatások teljesítésének szervezése;
17.7. a kutatószobákkal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatok ellátása;
17.8. a KSH külső kommunikációjának szervezése, kapcsolattartás a sajtóval, sajtófigyelés készítése, kommunikáció
biztosítása felhasználók széles körével, az adatszolgáltatókkal, a kiemelt felhasználói csoportokkal;
17.9. a KSH közösségimédia-felületeinek működtetése, a tartalmak elkészítésének koordinációja;
17.10. a KSH belső, illetve egyéb hazai rendezvényeinek szervezése, a más szervezetek által tartott rendezvényeken
a KSH részvételének támogatása;
17.11. A KSH marketingtevékenységének szervezése, marketingtervek kialakítása és megvalósítása, termék és
szolgáltatásfejlesztés, a termékek és szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói jellemzők gyűjtése és értékelése;
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17.12. A statisztika hasznosulásának előmozdítása a felhasználók igényeinek megfelelő termékek és szolgáltatások
tervezése révén;
17.13. részvétel az Adatvédelmi Bizottság munkájában.

Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága
18. Informatikai szolgáltató főosztály
Az Informatikai szolgáltató főosztály feladatai:
18.1. Kialakítja és naprakészen tartja a KSH szervezetei egységei számára nyújtott informatikai és telekommunikációs
szolgáltatások (a továbbiakban: infokommunikációs szolgáltatások) katalógusát;
18.2. gondoskodik az infokommunikációs szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről;
18.3. felméri és dokumentálja a szervezet informatikai igényeit;
18.4. javaslatokat dolgoz ki az informatikai igények kielégítésére;
18.5. kezdeményezi, irányítja és ellenőrzi az informatikai fejlesztéseket;
18.6. támogatja az infokommunikációs szolgáltatások igénybevételét;
18.7. kezeli az infokommunikációs szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő hibákat és hiányosságokat;
18.8. üzemelteti és a szakmai igényeknek megfelelően továbbfejleszti az informatikai rendszereket és az informatikai
infrastruktúrát;
18.9. ellátja az információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat;
18.10. elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja az informatika működésével kapcsolatos stratégiai, gazdálkodási és
szakmai dokumentációkat, valamint ellenőrzi azok megvalósulását;
18.11. ellátja a KSH irányítása alá tartozó intézményekkel kötött megállapodásokban szereplő informatikai feladatokat.

19. Módszertani főosztály
A Módszertani főosztály feladatai:
19.1. matematikai-statisztikai megoldások fejlesztése, gyakorlati megvalósítás támogatása, módszertani szolgáltatások
biztosítása a statisztikai adatelőállítási folyamatokhoz, kiemelten adatgyűjtés-módszertan, adatelőkészítésmódszertan, mintavétel, becslésmódszertan, feldolgozás-módszertan, szezonális kiigazítás, illetve felfedés elleni
védelem területein;
19.2. egységes KSH módszertani standardok kialakítása, nemzetközi módszertani standardok hazai implementálásának,
adaptálásának irányítása; valamint mindezek használatának támogatása;
19.3. a KSH módszertani keretrendszerének fejlesztése, ide értve a Vállalati Architektúra Modell és az ahhoz kapcsolódó
modellek kialakítása, karbantartása;
19.4. általános metaadatok (adatforrások, fogalmak, nomenklatúrák, mutatók) alrendszereinek módszertani
felügyelete és fejlesztése;
19.5. a KSH minőségmenedzsment keretrendszerének fejlesztése és működtetése;
19.6. minőségmenedzsment keretrendszer működtetését szolgáló indikátorok matematikai-statisztikai eszközökkel
történő fejlesztése, implementáció irányítása;
19.7. adatforrások módszertani felügyelete és fejlesztése;
19.8. a KSH statisztikai regisztereinek módszertani koordinációja;
19.9. statisztikai osztályozások koordinációs feladatainak keretében a TEÁOR, TESZOR, GFO, ÖVTJ szakmai felelősi
feladatok ellátása;
19.10. metainformációs, adatbegyűjtési, adatelőkészítési, feldolgozási IT rendszerek szakmai felelősi feladatainak
ellátása;
19.11. TEÁOR, TESZOR, GFO, ÖVTJ osztályozásokkal kapcsolatban érkező besorolási állásfoglalások felülvizsgálata;
19.12. részvétel az Adatvédelmi Bizottság munkájában.
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Gazdálkodási és Igazgatási Igazgatóság
20. Gazdálkodási főosztály
A Gazdálkodási főosztály feladatai:
20.1. a KSH fejezet következő évi költségvetési javaslatának összeállítása, a fejezethez tartozó intézmények
költségvetési tervezésének irányítása, illetve a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi
költségvetésének felülvizsgálata és jóváhagyása;
20.2. a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek éves beszámolójának, mérlegjelentéseinek, valamint egyéb
adatszolgáltatásainak felülvizsgálata, illetve továbbítása;
20.3. a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek zárszámadásának irányítása, a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolók, költségvetési maradványok felülvizsgálata és jóváhagyása;
20.4. a KSH fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése, elemzések készítése;
20.5. az irányító szervi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítások megtétele;
20.6. a KSH fejezeti kezelésű előirányzata felhasználására vonatkozó szabályzat jogszabályi előírás szerinti elkészítése;
20.7. a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartásával összefüggő feladatok (cím, besorolás, új cím esetén
államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése) ellátása;
20.8. a KSH és a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetésének, illetve elemi költségvetési beszámolójának,
zárszámadásának, időközi mérlegjelentésének elkészítése;
20.9. ellátja a tervezési, gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési, vagyongazdálkodási, adóbevallási, járulék- és
egyéb befizetési kötelezettségek teljesítésével, valamint az adatszolgáltatási, szabályozási kötelezettséggel
kapcsolatos feladatokat;
20.10. folyósítja a lakásépítési, -vásárlási kölcsönöket, ellenőrzi a törlesztések teljesítését;
20.11. a szakmai felelős (kötelezettségvállaló) kezdeményezése alapján közreműködik a beszerzési eljárások
előkészítésében, lefolytatásában, dokumentálja az eljárásokat, valamint végrehajtja a közbeszerzési közzétételi
adatszolgáltatási feladatokat;
20.12. bonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó termékek beszerzését;
20.13. ellátja az álláshely- és bérgazdálkodási, valamint az álláshely nyilvántartással, monitorozással kapcsolatos
feladatokat, valamint a munkaerő-felvétellel kapcsolatos létszám-, álláshely- és pénzügyi fedezetvizsgálati
tevékenységet;
20.14. a kapcsolódó jogszabályokban rögzített munkamegosztás alapján elvégzi a Magyar Államkincstár
feladatkörébe nem tartozó központosított illetményszámfejtési feladatokat, teljesíti a Magyar Államkincstár,
valamint a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felé történő az adatszolgáltatásokat, működteti
a béren kívüli juttatási rendszert;
20.15. gondoskodik a KSH-ban foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyát, illetve munkaviszonyát érintő
személyügyi okiratok elkészítéséről, valamint az egyéb, illetve a tartalékállományba helyezéshez, a különleges
foglalkoztatási
állományhoz
és
prémiuméves
foglalkoztatáshoz,
a
rendkívüli
munkavégzéshez,
az összeférhetetlenséghez, a részmunkaidős és távmunkás foglalkoztatáshoz kötődő személyügyi feladatok
ellátásáról;
20.16. gondoskodik az elnök által irányított intézmények és a Statek Kft. vezetőivel, vezető tisztségviselőivel
kapcsolatos – az elnök munkáltatói jogkörébe tartozó – személyügyi feladatok ellátásáról;
20.17. gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, illetve a védett állománnyal kapcsolatos feladatok
ellátásáról;
20.18. ellátja a KSH dolgozóinak szabadságolásával, a szabadság-nyilvántartással kapcsolatos személyügyi feladatokat;
20.19. naprakészen vezeti a személyi anyagot, az elektronikus személyügyi nyilvántartást, működteti a humánügyviteli
rendszert, ellátja a közszolgálati személyügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat;
20.20. ellátja a KSH által kezelt állami vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat;
20.21. ellátja a műszaki beruházások, felújítások lebonyolítását, az épületek, járművek, műszaki eszközök
üzemeltetésével, karbantartásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a KSH közbeszerzéseihez
a tárgykörben szükséges műszaki szakértelmet;
20.22. ellátja a munka- és tűzvédelmi feladatokat, megszervezi a munkavédelmi oktatásokat, kapcsolatot tart
az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel;
20.23. a KSH egységes helységgazdálkodása keretében nyilvántartást vezet a hivatali helyiségekről, koordinálja és
lebonyolítja a költözéseket;
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20.24. gondoskodik a KSH őrzés-védelmi feladatainak ellátásáról (portaszolgálat, kamerarendszer, beléptetőrendszer,
riasztórendszer, távfelügyelet stb.);
20.25. ellátja a KSH-n belüli rendezvények technikai, műszaki kiszolgálását;
20.26. koordinálja a munkaprogram-tervezést, meghatározza a programtervezés ügyrendjét, karbantartja és
felülvizsgálja a tervezés nómenklatúráit, továbbá felügyeli a tervezéshez használt számítógépes alkalmazások
működését;
20.27. elkészíti a KSH Munkatervét és nyomon követi annak megvalósulását, felügyeli a munkatervkészítéshez
használt számítógépes alkalmazás működését;
20.28. elektronikus munkaidő-nyilvántartást működtet;
20.29. ellátja a raktárgazdálkodással kapcsolatos feladatokat;
20.30. ellátja a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézményekkel kötött megállapodásban szereplő gazdálkodási
(közbeszerzési) és műszaki feladatokat;
20.31. a Statek Kft. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben:
20.31.1. véleményezi a Statek Kft. alapítói, tulajdonosi joggyakorlói határozatait, a tulajdonosi jogok gyakorlójának
írásbeli utasításait, valamint az alapító okirat módosítását,
20.31.2. állást foglal az alapítói, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb, pénzügyi, vagyon- és
létszámgazdálkodási, műszaki, elhelyezési kérdésekben, ügyekben,
20.31.3. kiadásra előkészíti és pénzügyileg ellenjegyzi a KSH és a Statek Kft. közötti támogatási szerződést, véleményezi
és pénzügyileg ellenjegyzi a KSH és a Statek Kft. közötti együttműködési megállapodást ,
20.31.4. gazdálkodási szempontból véleményezi a Statek Kft. vezető tisztségviselői munkaszerződéseit, azok
módosítását, megszüntetését,
20.31.5. jóváhagyást megelőzően gazdálkodási szempontból véleményezi a Statek Kft. – alapító okiratban
meghatározott összeghatárt meghaladó értékű, alapítói jóváhagyási körbe tartozó – szerződéseit,
20.31.6. ellátja a Statek Kft. által elkészített – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – beszámoló
felülvizsgálatát, és előkészíti az ezzel kapcsolatos előterjesztést a beszámoló jóváhagyásra történő beterjesztéséhez,
20.31.7. pénzügyi, gazdálkodási szempontból előkészíti a törzstőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket,
tulajdonosi kölcsön engedélyezését, véleményezi a Statek Kft. éves üzleti, beruházási, közbeszerzési tervét,
20.31.8. előkészíti a Statek Kft. tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában kiadásra kerülő javadalmazási
szabályzatokat,
20.31.9. figyelemmel kíséri a Statek Kft. gazdálkodási tevékenységét,
20.31.10. összegyűjti – az érintett szakmai terület bevonásával – a Statek Kft. működésével kapcsolatos, tulajdonosi
szempontból releváns pénzügyi-számviteli információkat;
20.32. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó elnöki utasításban foglalt feladatokat
(támogatási szerződés előkészítése, támogatási szerződés pénzügyi ellenjegyzése, támogatás folyósítása, a folyósított
támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, jóváhagyása).

21. Humánstratégiai és oktatási főosztály
A Humánstratégiai és oktatási főosztály feladatai:
21.1. kidolgozza a KSH humánerőforrás stratégiáját, működteti a KSH egységes személyügyi, személyzetfejlesztési
rendszerét, közreműködik a személyügyi vonatkozású belső szabályozások előkészítésében, valamint fejleszti a KSH
személyügyi szolgáltatásait;
21.2. a KSH gazdasági vezetőjének előzetes ellenjegyzése mellett ellátja a kormányzati szolgálati jogviszony,
munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével, a vezetői kinevezéssel, valamint a vezetőutánpótlástervezéssel kapcsolatos szakmai előkészítő és koordinációs feladatokat;
21.3. kidolgozza, fejleszti a KSH álláshely-profiljainak egységes rendszerét, ellátja a besorolásukkal és a hozzájuk
tartozó képesítési követelmények meghatározásával kapcsolatos koordinációs feladatokat;
21.4. ellátja a munkaerő-toborzással kapcsolatos feladatokat, működteti a KSH felvételi adatbankját, valamint kialakítja
és koordinálja a kiválasztási, pályáztatási eljárás hivatali rendjét;
21.5. működteti és fejleszti a KSH teljesítményértékelési rendszerét;
21.6. ellátja a közszolgálati tisztviselők képzési kötelezettségével, valamint a közigazgatási képzéssel és vizsgáztatással
kapcsolatos egyes munkáltatói feladatokat;
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21.7. fejleszti, működteti a KSH belső képzési rendszerét, ennek keretében a KSH-Iskolát, belső képzéseket szervez,
ellátja a tanulmányi támogatással kapcsolatos feladatokat, valamint coaching szolgáltatást biztosít a vezetők részére;
21.8. a Statisztikai koordinációs és jogi főosztállyal együttműködve részt vesz a Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz
tartozó szervezetek statisztikai tevékenységet ellátó szakembereinek szakmai továbbképzése szervezési feladataiban,
valamint koordinálja az elnöknek a statisztikai szakképesítés szakmai felügyeletével kapcsolatos jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátását;
21.9. fogadja a KSH-hoz szakmai gyakorlatra jelentkezőket, megszervezi mentorálásukat;
21.10. ellátja a foglalkozás-egészségügyi ellátással és a kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokat;
21.11. ellátja a KSH ösztönzési rendszerének működtetésével és fejlesztésével, a célfeladat kitűzések koordinációjával,
valamint az állami kitüntetésre vonatkozó elnöki előterjesztések és a hivatali elismerések adományozásával
kapcsolatos feladatokat;
21.12. ellátja a munkatársaknak nyújtott jóléti és családbarát szolgáltatásokkal, valamint a nyugállományba vonult
kollégákkal kapcsolatos személyügyi feladatokat;
21.13. ellátja a Jóléti Bizottság titkársági feladatait és a szociális, illetve kegyeleti ellátásokkal kapcsolatos feladatokat;
21.14. egyedi kijelölés alapján részt vesz hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában;
21.15. ellátja a hivatali belső kommunikációval összefüggő feladatokat.

22. Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
A Statisztikai koordinációs főosztály feladatai:
22.1. koordinálja a közigazgatási egyeztetés, illetve a közigazgatási államtitkári értekezletre történő vezetői felkészítés
keretében érkező előterjesztések KSH-n belüli szakmai véleményezését, a válaszlevél-tervezet elkészítését, aláírásra
történő felterjesztését, az előterjesztések nyilvántartását;
22.2. közreműködik a statisztikát érintő hazai jogszabályok és az európai uniós jogszabályok összhangjának
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásában;
22.3. koordinálja az OSAP elkészítését, összeállítja az OSAP-ot, előkészíti az OSAP-ot érintő előterjesztéseket,
koordinálja a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szerveinek az OSAP összeállításával összefüggő tevékenységét;
22.4. ellátja az Országos Statisztikai Tanács titkársági feladatait;
22.5. ellátja az iratkezeléssel kapcsolatos szakmai felügyeleti feladatokat, ellenőrzi az iratkezelési előírások teljesülését,
gondoskodik a központi postázóba érkező iratok kezeléséről, a KSH expediálási feladatainak ellátásáról; ellátja a KSH
Statisztikai és informatikai dokumentumtárral (DOKTÁR) összefüggő adminisztrátori feladatokat;
22.6. összehangolja és koordinálja a KSH szakmai kapcsolatait a Hivatalos Statisztikai Szolgálat szervezeteivel;
22.7. részt vesz a KSH érintett szakfőosztályai és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat további tagjai közötti statisztikai
adatfelvételekhez kapcsolódó szakértői és vezetői szintű egyeztetésekben, az együttműködések tartalmi, formai
megvalósításának kidolgozásában;
22.8. koordinálja a több szakfőosztályt párhuzamosan érintő adatátvételekre, -átadásokra vonatkozó együttműködések
rendszerének kidolgozását;
22.9. részt vesz a hatósági és adminisztratív nyilvántartások minőségbiztosításának kialakítását, tartalmának
változtatását, törlését, új nyilvántartások létrehozását célzó eljárásokban;
22.10. koordinálja az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását;
22.11. koordinálja a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének, valamint az arra épülő audit módszertannak a tartalmi
és formai kialakítását, javaslatot tesz a szükséges szakmai egyeztetésekre, gondoskodik a Kódex kiadásáról, rendszeres
tartalmi áttekintéséről, esetleges frissítéséről;
22.12. jelentéseket, elemzéseket készít a Hivatalos Statisztikai Szolgálat működéséről;
22.13. továbbképzési és tréningprogramokat dolgoz ki, szakmai támogatást nyújt a Hivatalos Statisztikai Szolgálat
tagjai körében;
22.14. koordinálja az Európai Bizottságnak (Eurostatnak) történő rendszeres adatszolgáltatásokat;
22.15. a Statek Kft. tulajdonosi joggyakorlásával összefüggésben:
22.15.1. kiadásra előkészíti a Statek Kft. alapítói, tulajdonosi joggyakorlói határozatait, a tulajdonosi jogok
gyakorlójának írásbeli utasításait, valamint véleményezi az alapító okirat módosítását, a Statek Kft. tisztségviselőinek,
felügyelő bizottságának tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá
tartozó munkavállalók vonatkozásában kiadásra kerülő javadalmazási szabályzatokat;
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22.15.2. állást foglal az alapítói, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb, jogi kérdésekben, ügyekben;
22.15.3. kiadásra előkészíti a KSH és a Statek Kft. közötti együttműködési megállapodást és véleményezi a támogatási
szerződést, valamint azokat jogtanácsosi aláírással látja el;
22.15.4. jogi szempontból véleményezi a Statek Kft. vezető tisztségviselői munkaszerződéseit, azok módosítását,
megszüntetését;
22.15.5. jóváhagyást megelőzően jogi szempontból véleményezi a Statek Kft. – alapító okiratban meghatározott
összeghatárt meghaladó értékű, alapítói jóváhagyási körbe tartozó – szerződéseit;
22.16. a szakmailag illetékes szervezeti egység kezdeményezése alapján gondoskodik a statisztikát érintő hazai
jogszabályok és az európai uniós jogszabályok összhangjáról;
22.17. gondoskodik a KSH közjogi szervezetszabályozó eszközei (belső szabályzatai) és a jogszabályok összhangjáról;
22.18. jogi szempontból véleményezi, és jogtanácsosi aláírással látja el a KSH által kötött polgári jogi szerződéseket,
a KSH által kötött együttműködési megállapodások tekintetében ezen túlmenően gondoskodik a megállapodások
végleges szövegének kialakításáról, jogszabályokkal való összhangjáról, aláírásra felterjesztéséről;
22.19. gondoskodik a KSH jogi és perbeli képviseletéről;
22.20. az 1. melléklet 34. §-a szerint részt vesz a KSH felügyeletét ellátó miniszter által benyújtandó előterjesztés és
a miniszteri rendelet tervezetének előkészítésében;
22.21. jogi álláspontot készít más szervezeti egységek megkeresésére;
22.22. részt vesz az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint az Adatvédelmi Bizottság
munkájában.

3. függelék
KSH szervezeti struktúra
Irányító vezető

1. KSH elnöke

Szervezeti egység

1.1 Elnöki főosztály
1.1.1. Elnöki titkárság
1.1.2. Nemzetközi kapcsolatok osztálya
1.1.3. Pályázati programok osztálya
1.2. Ellenőrzési osztály
1.3. Gazdálkodási főosztály
1.3.1. Illetmény-számfejtési osztály
1.3.2. Költségvetési fejezet osztálya
1.3.3. Közbeszerzési osztály
1.3.4. Műszaki és üzemeltetési osztály
1.3.5. Pénzügyi osztály
1.3.6. Számviteli osztály
1.4. Humánstratégiai és oktatási főosztály
1.5. Statisztikai koordinációs és jogi főosztály
1.5.1. Igazgatási osztály
1.5.2. Statisztikai koordinációs osztály
1.5.3. Jogi osztály
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Irányító vezető

2. Adatgyűjtési Igazgatóságot
irányító elnökhelyettes

Szervezeti egység

2.0. Elnökhelyettesi koordinációs osztály
2.1. Általános gazdaságstatisztikai adatgyűjtések főosztály
2.1.1. Építőipari és költségvetési beruházás-statisztikai adatgyűjtő osztály
2.1.2. Iparstatisztikai adatgyűjtő osztály
2.1.3. Kiemelt adatszolgáltatók adatgyűjtő osztály
2.1.4. Szolgáltatási ágazatok adatgyűjtő osztály
2.2. Üzleti szolgáltatások adatgyűjtési főosztály
2.2.1. Kereskedelem és közösségi szolgáltatások statisztikai adatgyűjtő osztály
2.2.2. Szállítás és turizmus statisztikai adatgyűjtő osztály
2.2.3. Külkereskedelem-statisztikai adatgyűjtő osztály
2.3. Mezőgazdasági adatgyűjtések főosztály
2.3.1. Kiemelt mezőgazdasági adatszolgáltatók adatgyűjtő osztály
2.3.2. Környezeti statisztikai adatgyűjtő és regiszter osztály
2.3.3. Mezőgazdasági adatgyűjtő osztály
2.3.4. Mezőgazdasági kisszervezetek és gazdaságok adatgyűjtő osztály
2.4. Lakossági szolgáltatások adatgyűjtési főosztály
2.4.1. Egészségügyi és lakásstatisztikai adatgyűjtő osztály
2.4.2. Haláloki statisztikai adatgyűjtő osztály
2.4.3. Népmozgalmi statisztikai adatgyűjtő osztály
2.4.4. Szociális és nonprofit statisztikai adatgyűjtő osztály
2.5. Lakossági adatfelvételek főosztály
2.5.1. Lakossági adatgyűjtések adat-előkészítő osztály
2.5.2. Szakmai képzések és ellenőrzések osztálya
2.5.3. Árstatisztikai adat-előkészítő és kódolási osztály

3. Szakstatisztikai Igazgatóságot 3.1. Ágazati statisztikai főosztály
irányító elnökhelyettes
3.1.1. Ipari és építőipari statisztikai osztály
3.1.2. Ipari és szolgáltatási árak osztály
3.1.3. Mezőgazdasági statisztikai osztály
3.1.4. Mezőgazdasági számlák osztály
3.1.5. Turizmus- és szállításstatisztikai osztály
3.2. Általános gazdaságstatisztikai főosztály
3.2.1. Belkereskedelem-, információ- és kutatás-fejlesztés statisztikai osztály
3.2.2. Gazdaságszerkezeti statisztikák osztálya
3.2.3. Kiemelt adatszolgáltatók osztálya
3.2.4. Regiszter osztály
3.3. Életminőség-statisztikai főosztály
3.3.1. Egészségügyi statisztikai osztály
3.3.2. Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya
3.3.3. Foglalkoztatásstatisztikai osztály
3.3.4. Keresetstatisztikai osztály
3.3.5. Oktatási, kulturális és időfelhasználás-statisztikai osztály
3.3.6. Szociális statisztikai osztály
3.4. Külkereskedelem-statisztikai főosztály
3.4.1. Külkereskedelmi makroelszámolási osztály
3.4.2. Termék-külkereskedelmi osztály
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Irányító vezető

Szervezeti egység

3.5. Nemzeti számlák főosztály
3.5.1. Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) osztály
3.5.2. Éves számlák osztálya
3.5.3. Fogyasztói árak osztálya
3.5.4. Kormányzati és nonprofitszektor-számlák osztálya
3.5.5. Negyedéves és szektorszámlák osztálya
3.6. Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály
3.6.1. Lakásstatisztikai osztály
3.6.2. Népesedési statisztikai osztály
3.6.3. Népszámlálási szervezési osztály
3.6.4. Népszámlálási tematikai osztály
3.6.5. Vándorlásstatisztikai osztály
3.7. Szakstatisztikák horizontális főosztálya
3.7.1. Átfogó statisztikai folyamatok és termékek osztálya
3.7.2. Környezeti és területi statisztikai osztály
3.7.3. Statisztikai adatfeldolgozó osztály
4. Tájékoztatási Igazgatóságot
irányító elnökhelyettes

4.0. Elnökhelyettesi koordinációs osztály
4.1. Kiadói főosztály
4.1.1. Táblák szerkesztősége
4.1.2. Elemzések és tartalmak szerkesztősége
4.1.3. Nyelvi és technikai szerkesztőség
4.1.4. Adatvizualizációs és webszerkesztőség
4.2. Felhasználói kapcsolatok főosztály
4.2.1. Információszolgálat
4.2.2. Kommunikációs osztály
4.2.3. Komplex szolgáltatások osztálya

5. Architekturális Szolgáltatások 5.1. Módszertani főosztály
Igazgatóságát irányító
5.1.1. Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztály
elnökhelyettes
5.1.2. Metainformációk osztálya
5.1.3. Mintavételi és feldolgozás-módszertani osztály
5.2. Informatikai szolgáltató főosztály
5.2.1. Felhasználó támogatás osztály
5.2.2. Infrastruktúra üzemeltetés osztály
5.2.3. Rendszerfejlesztés osztály
5.2.4. Szolgáltatásmenedzsment osztály
5.2.5. Üzleti támogatás osztály
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4. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyek a KSH-ban

1. Az Stt. 15. §-a alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a)
az elnök,
b)
az elnökhelyettes.
2. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. §
(1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a)
a közbeszerzési eljárásban közreműködő kormányzati tisztviselő,
b)
a beszerzésért felelős osztály valamennyi kormányzati tisztviselője.
3. A Vnytv. 3. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a)
a költségvetési és egyéb pénzeszközök felett, az állami vagyonnal való gazdálkodás, fejezeti kezelésű
előirányzatok tekintetében döntési jogosultsággal rendelkező, illetve a pénzeszközök felhasználására, valamint
a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kormányzati tisztviselő,
b)
a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal kapcsolatban aláírási, valamint kötelezettségvállalási,
utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési jogkörrel rendelkező valamennyi kormányzati tisztviselő,
c)
a pénzügyi döntésre jogosult projektvezetők,
d)
az Ellenőrzési osztály valamennyi kormányzati tisztviselője.
4. A Vnytv. 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a)
a vezetői munkakört (álláshelyet) betöltő kormányzati tisztviselő.
5. A Vnytv. 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
a)
a gazdasági vezető,
b)
a belső ellenőr,
c)
az integritás tanácsadó,
d)
az informatikai vezető,
e)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
f)
a biztonsági vezető,
g)
a rendszeradminisztrátor,
h)
a titkos ügykezelő.
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A belügyminiszter 4/2019. (III. 4.) BM utasítása
a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint
érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. §		
A Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési
rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Ezen utasítás rendelkezéseit az utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 4/2019. (III. 4.) BM utasításhoz

1. A Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési
rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás [a továbbiakban: 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás] 1. melléklet 4. pont
j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelen utasítás alkalmazásában:)
„j) Kötelezettségvállalás: az Áht. 1. § 15. pontjában foglaltak szerint.”
2. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Több év előirányzatait tartalmazó kötelezettségvállalás az Ávr. 46. § (2) bekezdésében és az Ávr. 49. §-ában
foglaltak szerint köthető.”
3. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Az Áht. 36. § (2) bekezdése esetében a PEF gondoskodik a kötelezettségvállalás Kincstár felé történő bejelentéséről
az Ávr. 5. melléklet 14b. pontja szerint. A bejelentést a PEF elektronikusan teszi meg.”
4. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A PEF Intézmény-gazdálkodási Osztálya az Ávr. 172/A. §-a szerinti előrejelzést készít a Kincstár által működtetett
elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”
5. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A gazdasági eseményenként kétszázezer forintot meg nem haladó kötelezettségvállalások eljárási rendje
megegyezik a kétszázezer forintot meghaladó kötelezettségvállalások eljárási rendjével.”
6. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklete a következő 19/A. ponttal egészül ki:
„19/A. Az utalvány ellenjegyzésre jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával
az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.”
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7. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 31/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/A. (1) A keretgazdálkodás érdekében a következő keretek hozhatóak létre:
a) miniszteri keret,
b) Belügyminisztérium igazgatása keret,
c) nemzetközi keret,
d) Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (a továbbiakban: RVVTF) kerete,
e) Belügyi Tudományos Tanács kerete,
f ) Továbbképzési normatíva keret,
g) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) keret esetében a 7. pont c) alpontjától eltérően gazdasági
eseményenként bruttó 50 millió forintos értékhatárig.
(2) Rendelkezési jogosultság a keretek felett:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti keret felett a Személyügyi Helyettes Államtitkár, a Személyügyi Főosztály vezetője,
távollétében szervezeti szintű helyettese rendelkezik,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti keret felett a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály vezetője, távollétében
szervezeti szintű helyettese rendelkezik,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti keret felett az Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkár, a Nemzetközi
Főosztály főosztályvezetője, távollétében szervezeti szintű helyettese rendelkezik,
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti keret felett a Személyügyi Helyettes Államtitkár, az RVVTF főosztályvezetője,
távollétükben szervezeti szintű helyettesei rendelkeznek,
e) az (1) bekezdés e) pontja szerinti keret felett a Személyügyi Helyettes Államtitkár, a Tudományszervezési Főosztály
főosztályvezetője, távollétükben szervezeti szintű helyettesei rendelkeznek,
f ) az (1) bekezdés f ) pontja szerinti keret felett a Személyügyi Helyettes Államtitkár, az RVVTF főosztályvezetője,
távollétükben szervezeti szintű helyettesei rendelkeznek,
g) az (1) bekezdés g) pontja szerinti keret felett – a 7. pont c) alpontjától eltérően – gazdasági eseményenként bruttó
50 millió forintos értékhatárig az NBT elnöke, távollétében szervezeti szintű helyettese rendelkezik.”
8. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. Amennyiben nincs szükség beszerzési eljárásra, és a kötelezettségvállalás tárgya a Kezdeményező megítélése
szerint különleges szakértelmet nem igényel, teljesítése rövid határidőn belül történik, szerződés helyett írásbeli
megrendelés is alkalmazható. A megrendelés szövegének elkészítése a Kezdeményező feladata. A megrendelésnek
tartalmaznia kell az Ávr. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat, így különösen a megrendelő és a partner
azonosítására alkalmas adatokat (név, székhely, adószám), a megrendelés tárgyát a mennyiségi és minőségi jellemzők
meghatározásával, a teljesítés határidejét, az ellenértéket. A megrendelést – az 5. ponttól eltérően –
kötelezettségvállalásra jogosult vezetőnek kell aláírnia, pénzügyi ellenjegyzést követően.”
9. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. A szakmai ellenjegyzést követően Kezdeményező a véglegesített szerződést a szerződő felek számánál kettővel
több eredeti példányban megküldi a PEF részére pénzügyi ellenjegyzés vagy jogi vizsgálat céljából. A pénzügyi
kötelezettséget nem tartalmazó szerződést, megállapodást pénzügyi ellenjegyzésre és jogi vizsgálatra nem kell
megküldeni, annak aláírására az állami vezető jogosult önállóan.”
10. A 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet
a)
42. pont a) pontjában az „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szövegrész
helyébe az „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény” szöveg, az „a BM Beszerzési Szabályzatának
kiadásáról szóló 2/2013. (I. 31.) BM utasítás 29. pontja” szövegrész helyébe az „a BM Beszerzési Szabályzatáról
szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás 30. § (1) bekezdése” szöveg,
b)
61. pontjában az „5 munkanapon belül” szövegrész helyébe az „a fizetési határidő figyelembevételével”
szöveg,
c)
63. pontjában az „A TKFO” szövegrész helyébe az „A Támogatás-koordinációs Főosztály (a továbbiakban: TKFO)”
szöveg,
d)
65. pontjában az „5 munkanapon belül” szövegrész helyébe az „a fizetési határidő figyelembevételével” szöveg
lép.
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11. Hatályát veszti a 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 1. melléklet
a)
4. pont l) alpontja,
b)
4. pont n) alpontja,
c)
6. pontja,
d)
7. pont c) alpontjában az „– a rendészeti államtitkár” szövegrész,
e)
7. pont d) alpontjában az „– a rendészeti államtitkár” szövegrész és az „– a rendészeti államtitkári kabinetfőnök”
szövegrész,
f)
27. pontjában az „és (6) bekezdésében” szövegrész,
g)
40. pont a) pont aa) alpontjában az „amennyiben a kötelezettségvállalás forrása BM Igazgatás,” szövegrész,
valamint
h)
a 40. pont a) pont ab) alpontja.
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Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

811493B
680242H
783711G
803310H
005022I
017053I
022878E
040609H
060799J
066289J
083019N
091778P
110679I
114466J
116182A
123602M
123913P
135821R
138141M
140672P
143093I
147574G
152093K
184697N
192536E
198323R
202712R
219459P
232937R
233506P
235193M
238342G
240828P
252933P
258284K
263923N
273743N
285266J
304801S

309290R
352893H
354692F
365881G
384950N
401905M
430593R
435514R
445522P
452521J
453894N
460867J
463655K
466532B
470858G
479598R
490105K
492502C
493211N
496686P
507181N
514706K
541450R
548333J
557895G
576202P
587717R
619683P
623694R
623739K
639547H
646373K
671367J
671786F
672047L
674845P
697664L
708872L
717823A

721633R
726568B
726919N
728842G
729393H
731100J
731626J
775133P
781518M
781677H
791601L
798386N
809734M
816993R
817412H
817655H
817817M
825940H
846075K
849580P
858608H
869017L
870011B
877340C
877818P
886545F
908436N
924807G
928697J
939911P
971958M
985874P
990434C
007757L
011680H
013235M
014180F
017430R
055997S

060688E
070368F
079153A
093718L
096213P
104003L
107955M
114347R
124579K
125848R
131146J
143832P
154090N
154537L
158080N
162255H
176955H
181340R
182454R
183779M
184865R
217677L
221112R
225474N
230469M
234220B
245709P
246569K
253517H
255123L
257187N
259150N
259542N
259682N
270651E
274225F
277304P
279494A
287013H

291251R
311745G
342813L
348914M
350550M
370901R
373262M
382660G
394919K
395410K
397890G
406547M
412706I
413156E
415344P
421335R
424739L
427464H
430569J
433220D
434491N
435888L
449743H
453555K
459853L
496154N
519487R
528337R
539945G
552425M
563495F
576684K
586518M
593773K
601129N
601696K
605001L
605042L
607993M
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615113K
615702I
621466L
664890M
667660R
668527F
676892M
680925E
686293J
686348P
702942R
707880P
709513I
722841P
722878K
723642M
725523N
736341H
740994F
750560R
751452R
757985G
763121F
764857I
766888E
771805H
775367F
784594P
795565F
800951R
801024K
808170J
813402G
830027E
830078M
830737R
841732M
848226K
848262M
864685K
886734N
892154K
900833E
919524R
922754F
935736M
940016L
949171L
952152M
953307H
978142R
990719J
991626R
998669J

021966R
025362N
029547K
030619M
037012S
045470L
066632R
071940M
076159L
077401L
086443M
095721N
110396R
119573R
126366M
135470F
150893E
151796K
176402N
176761J
183425M
211643I
213819P
216638J
243458I
253669R
268159I
277967J
283157F
291532L
301149N
308210S
317695P
318434H
326286P
344215M
345989L
355774I
361043S
361449S
362951R
371330E
378206H
384279L
385236L
419343F
440795K
441819N
456212D
462997H
464036R
471585N
482428H
483514K

486511L
487563N
489027N
494615M
495020R
507911G
508101I
517475M
517583N
519241L
519244L
526001M
536234R
562434L
578148I
585284M
594235L
618462N
629471I
651764M
653957M
654361N
658261K
671430K
672583K
674045P
681549L
688255J
701181E
706636K
709901C
718732I
720871P
730422D
736415M
739867P
740718P
747004L
755722P
755960P
759488R
759952L
768010I
768243I
780472R
787922R
793098R
798060N
799496R
800819M
824856G
827196M
828041P
837454R

842154R
844682R
848416M
854296K
857805K
864121G
864423G
865820R
866547J
870314G
895787J
904607P
906823R
920171P
931687K
933887L
960352M
962493M
974420N
979325G
986453J
228832P
897221P
004080S
004932M
006757A
013530P
014469J
014594R
014595B
017933H
024529J
028788P
035808M
045117M
047539P
052332K
052408I
066366S
070318F
072144I
093194K
095918K
100821J
110731R
120025C
132911M
140956I
145260B
145610P
160931P
163450S
165411L
170278P

179376L
182111I
182815S
184055S
187548J
198562R
201195P
203766P
204023N
205870N
208326L
211429I
211447A
214634M
218909L
221050L
230383M
242170I
245332R
251350N
251702L
259076L
266977K
267470S
267810M
269302N
273101L
276832H
278989S
279073B
283224M
284835D
292469P
302938M
305383K
308969G
316384N
321539L
325682K
326389N
330554E
332688S
338500S
340915K
357181M
360844S
361291S
365546P
367851G
368687N
373719P
378539P
382354J
385575P

1068

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2019. évi 12. szám

399281L
399474P
402563N
408959H
416101P
419306D
426064M
426627J
430030N
430215H
430398N
434837B
440978L
444449P
457453R
462382A
465944K
467806R
470874N
482563G
507894A
517719E
518619I
520812I
521095B
524468P
527120K
530759M
532347M
532546G
533771D
548436G
554980H
559675N
560019L
562439C
563234P
564205K
566913I
569327R
587644E
593884R
610531N
618476N
622796C
622818M
624372D
625141N
631285J
639517R
654269E
665787N
667325L
671161D

673557L
683811J
686460R
698221L
703611M
713699L
720654N
728114P
728431G
729195N
729722R
734167H
735947G
736353R
736747N
738611F
750626I
752280I
762862H
775211K
776023P
790286P
802815P
807256R
815319L
815675D
823246M
830515L
830830H
831113M
832045R
839008L
852187P
853773P
855877L
856270A
872943L
873220L
879738I
880024J
894601G
899388I
899580M
899792A
904384P
908519H
910635N
920168A
921866M
944262M
948219M
951998L
954644E
955472I

955575K
959273N
961206P
969974I
987371I
994284L
996151F
998189L
009100P
015191P
016930K
034887L
039870K
047727S
047938E
051530L
053776R
060996P
062538S
067894S
073417H
077618M
078432S
087865P
102061R
115967M
119279L
124383H
133374R
135325N
141457P
160708H
165182H
168672N
179348J
180027I
184233K
190390K
191716N
200515R
201953S
202289H
204406N
219997N
223199G
223959S
230042G
237757D
237767A
238203R
239077R
240670B
244150I
261401R

262636P
272920E
274750G
276530G
288805F
295817P
295901R
297265R
309212P
321170R
327494M
330174N
341022I
361039L
363555I
368336I
383764K
384336F
397299E
407624E
408160R
424391M
434316M
435357N
437207M
439227L
444511H
449011H
461847P
464096C
466296N
468141L
475575I
500770G
502575E
503305G
518101N
528274L
536173H
542757P
544719N
567137N
567333N
573154L
581735B
586891R
592283M
599130L
603819P
614304P
614458K
619962G
624535R
650510M

652810G
660822G
663841H
670268R
670810H
671462P
682103R
697091H
699731L
719661J
739411N
745413I
764247I
771236P
783280M
785875L
791554L
791697G
794836R
800817N
805891P
810707K
815016F
816681K
817296R
818605P
832115I
841717P
842465L
845248P
846425G
848352N
850931P
857304K
858723J
863329J
864136M
864221L
883905P
884743N
887576G
888606R
888747L
900919L
906589N
908506N
917710D
919015M
920465R
945915I
946598M
950228M
950783P
952609M
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953652J
959810G
969510P
985525L
004579P
020776R
040086D
046004J
048271F
057175H
064655A
078407L
089152S
090272H
109822J
110196I
113269L
125418R
125504R
125846R

142899R
143253P
144388S
149907C
159810J
184347R
190710J
191191N
220472F
243029L
243972G
268252P
270031E
284699C
294483P
296125N
312132M
318382M
334876A
335993R

362807L
369846R
374902R
380674D
398335D
411165I
414520I
420155N
427978K
431688D
439984N
441878R
447833R
456996P
472973R
478181I
493093M
526020M
551300R
560247G

588225H
601154R
624677G
635955P
672487J
679370R
698469M
701857M
713880N
733510M
735666N
761638N
766272M
774743R
777886P
794882P
799915K
804279D
807707I
820278I

836960R
902773L
904977L
906330H
913261F
914632P
922984R
934564R
941914L
948497G
950614R
955091N
956588P
966008B
973604D
974172N
986037M
988139K
995562B

Budapest, 2019. február 27.

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
4. § (3) bekezdése és a 6/B. § (1) bekezdése alapján, a keretszám miatt az új felszámoló névjegyzékbe felvételt
nem nyert, de a folyamatban lévő ügyekben még eljáró felszámoló szervezetekről a csődeljárás és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági
nyilvántartással kapcsolatos következő változásokat teszi közé:
A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:
Felszámoló:

CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendező és Csődkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám:

01-09-566915

Székhely:

1111 Budapest, Lágymányosi utca 14. B. ép. fszt. 1.

A változás időpontja:
2019. 01. 16.
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A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása
önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás alapján
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázatot ír ki a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendeletnek
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
5/2016. (III. 8.) IM rendelettel történt 2016. március 9-i módosításának hatálybalépését megelőző időpontban is meglévő, illetve
a módosítás hatálybalépését követően létesített alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre.
A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:
Az Ajkai Járásbíróság mellett működő egy fő
A Balassagyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
A Barcsi Járásbíróság mellett működő egy fő
Az Encsi Járásbíróság mellett működő egy fő
A Győri Járásbíróság mellett működő egy fő
A Hajdúböszörményi Járásbíróság.mellett működő egy fő
A Kisvárdai Járásbíróság mellett működő egy fő
A Komlói Járásbíróság mellett működő egy fő
A Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő
Az Ózdi Járásbíróság mellett működő egy fő
A Sárbogárdi Járásbíróság mellett működő egy fő
A Szekszárdi Járásbíróság mellett működő egy fő
A Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett működő egy fő
A Szikszói Járásbíróság mellett működő egy fő
A Zirci Járásbíróság mellett működő egy fő
A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) papír alapon,
eredetiben, postai úton kell megküldeni, vagy a Kar hivatali szervének vezetőjének titkárságán – munkaidőben –
személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely
pályázat”.
A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben
beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját. A pályázat
benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
Az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek:
– magyar állampolgárság,
– a 24. életév betöltése,
– az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
– egyetemi jogi végzettség,
– végrehajtói szakvizsga és
– kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat.
Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a Vht. 233.§ (2) bekezdés a)–i) pontjai szerinti kizáró ok áll fenn.
Jogi szakvizsgával rendelkező személy kinevezéséhez csak a magyar állampolgárságot, a 24. életév betöltését
és a választhatóságot, a végrehajtói szakvizsga meglétét, továbbá azt kell igazolni, hogy vele szemben a Vht. 233. §
(2) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a Vht. 233. §-a által meghatározott kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles
másolatát;
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– a Vht. 234/B. §-a által meghatározott, a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy
hiteles másolatát;
– a pályázat elbírálása során a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú
melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy
hiteles másolatát;
– a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefaxszám) is tartalmazó
részletes szakmai önéletrajzot;
– a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére
vonatkozó nyilatkozatot;
– a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratot;
– a pályázó által tett adatvédelmi nyilatkozatokat.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben
a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–d) és i) pontjában meghatározott körülmények nem állnak fenn.
Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar hivatali szervének nyilvántartásában kezelt adatot igazoló okiratot, a bírósági
végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának
a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának
időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és
a választhatóságát igazoló iratot.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot egy eredeti példányban és egy másolati példányban
kérjük benyújtani azzal, hogy a pályázónak a pályázatához mellékelnie kell egy közokirati formába foglalt nyilatkozatot
is arról, hogy a jelen pályázati eljárásban pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. A közokiratba
foglalt nyilatkozat csatolásának elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. E hiányt nem pótolja,
ha a pályázó több eredeti vagy másolati példányban, több végrehajtói álláshelyet megjelölve nyújtja be a pályázatát.
A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat részeként
benyújtandó mellékletekről bővebb információ kizárólag a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján érhető el:
http://www.mbvk.hu/gyik_vhallasok.html
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a pályázattal kapcsolatos feltételeket és azok igazolásának módját a jelen
hirdetmény, és a hivatkozott linken elérhető tájékoztatás tartalmazza. A Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak
a pályázattal kapcsolatban a hivatkozott jogszabályokon, a jelen pályázati felhívásban foglaltakon, valamint
a hivatkozott linken elérhető információkon túl egyéb felvilágosítás, tájékoztatás adása, a pályázók esélyegyenlőségére
figyelemmel nem áll módjában.

		
		

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Dr. Petrik Béla s. k.,

		

hivatalvezető
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

