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Személyi hírek

Közszolgálati jogviszony megszûnése

A KSH elnöke

dr. Ligeti Csákot, a Nemzeti számlák fõosztály fõosztályvezetõjét 2008. november 1-jei hatállyal felmentette a mun-
kavégzés alól, jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel 2009. július 1-jén szûnik meg.

Dr. Balogh Miklós, a KSH elnökhelyettese

Irtzl Károlynét, az Informatikai fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesét 2008. október 1-jei hatállyal felmentette a mun-
kavégzés alól, jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel 2009. május 1-jén szûnik meg.

* * *

Vezetõi megbízásról lemondás

Fazekasné Kovács Katalin 2008. szeptember 30-ai hatállyal lemondott a Szektorszámlák fõosztály fõosztályveze-
tõ-helyettesi feladatainak ellátásáról, valamint a Tõkeszámla osztály vezetésérõl.

* * *

Vezetõi megbízás visszavonása

Dr. Bagó Eszter, a KSH elnökhelyettese

Aujeszky Páltól, a Mezõgazdasági- és környezeti statisztikai fõosztály Környezetstatisztikai osztályának vezetésére
adott megbízását 2008. szeptember 28-i hatállyal visszavonta.

Csorba Lászlótól, a Vállalkozás-statisztikai fõosztály Szerkezet-statisztikai osztályának vezetésére adott megbízását
2008. november 5-ei hatállyal visszavonta.

* * *

Vezetõi megbízás

A KSH elnöke

Szabó Pétert 2008. november 1-jei hatállyal megbízta a Nemzeti számlák fõosztály vezetésével.

Dr. Balogh Miklós, a KSH elnökhelyettese

Novák Géza Attilát 2008. november 1-jei hatállyal megbízta a Debreceni Igazgatóságon a Tájékoztatási és informá-
ciószolgáltatási osztály vezetésével.

Zilahy Edinát 2008. november 1-jei hatállyal megbízta a Miskolci Igazgatóságon a Tájékoztatási és információszol-
gáltatási osztály vezetésével.

* * *
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Vezetõi megbízás módosítása

A KSH elnöke

Dobossy Imre, az Igazgatási és nemzetközi fõosztály Oktatási osztályának vezetésére adott megbízását 2008. szep-
tember 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel –, a fõosztályvezetõ-helyettesi fel-
adatok változatlanul hagyása mellett, a Humánpolitikai osztály vezetésének ellátására módosította.

Dr. Láng Dóra, az Igazgatási és nemzetközi fõosztály Jogi osztályának vezetésére adott megbízását 2008. szeptember
29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel –, az Igazgatási és jogi osztály vezetésének
ellátására módosította.

Dr. Bagó Eszter, a KSH elnökhelyettese

Valkó Gábor, a Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály Mezõgazdasági számlák osztályának vezetésére
adott megbízását 2008. szeptember 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel –, Kör-
nyezeti és területfejlesztési statisztikai osztály vezetésének ellátására módosította.

Dr. Pintér László, a Mezõgazdasági- és környezeti statisztikai fõosztály Mezõgazdasági statisztikai osztályának
vezetésére adott megbízását 2008. szeptember 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintet-
tel –, a fõosztályvezetõ-helyettesi feladatok változatlanul hagyása mellett, a Mezõgazdasági számlák osztály vezetésé-
nek ellátására módosította.

Sulykosné Papp Edit, az Igazgatási és nemzetközi fõosztály Igazgatási osztálya vezetésére adott megbízását 2008.
szeptember 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel – módosította, és megbízta a Vál-
lalkozásstatisztikai fõosztályon az Adatgyûjtés-szervezés osztály vezetésével.

Dr. Balogh Miklós, a KSH elnökhelyettese

Tulipán Lajosné, a Gazdálkodási fõosztály Központosított illetményszámfejtési osztályának vezetésére adott megbí-
zását 2008. szeptember 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel – a fõosztályveze-
tõ-helyettesi feladatok változatlanul hagyása mellett – a Munkaügyi és illetményszámfejtési osztály vezetésének ellátá-
sára módosította.

Szénásiné Matúz Ágnes, a Gazdálkodási fõosztály Számviteli osztályának vezetésére adott megbízását 2008. szeptem-
ber 29-i hatállyal – a Szervezeti és Mûködési Szabályzat változására tekintettel – a Pénzügyi és számviteli osztály veze-
tésének ellátására módosította.

* * *

Címadományozás

A KSH elnöke

Aujeszky Pál, a Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály Környezeti és területfejlesztési statisztikai osztá-
lya köztisztviselõje,

dr. Nagy Eszter, az Igazgatási és nemzetközi fõosztály Elnöki titkárság osztálya köztisztviselõje

részére kiemelkedõ szakmai munkájuk elismeréseként 2008. szeptember 29-i hatállyal

szakmai tanácsadói
címet adományozott.
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Jogszabály

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
11/2008. (HÉ 39.)

utasítása
a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 72. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl
szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ utasítást
adom ki:

1. § A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az utasítás
mellékletében foglaltak szerint adom ki.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Központi Statisztikai
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2007. (MK 17.) MeHVM utasítás.

Budapest, 2008. szeptember
Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Az utasítást a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 72. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben jóváhagyom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 11/2008. (HÉ 39.) MeHVM utasításhoz

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TARTALOMJEGYZÉK

A Központi Statisztikai Hivatal jogállása, feladatai és hatásköre
A Központi Statisztikai Hivatal általános adatai
A KSH beosztott munkavállalóinak kötelezettségei és jogai
A KSH vezetõinek kötelezettségei és jogai
A KSH vezetõinek általános kötelezettségei és jogai
A KSH elnökének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH elnökhelyetteseinek egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH statisztikai elnökhelyettesének különös joga
A KSH gazdasági elnökhelyettesének különös jogai és felelõssége
A KSH fõosztályvezetõjének (igazgatójának) egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH fõosztályvezetõ-helyettesének (igazgatóhelyettesének) egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH önálló osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH osztályvezetõjének egyéb jogai és kötelezettségei
A KSH szervezeti egységei és azok feladatkörei
A KSH elnöke közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egységek
Az Ellenõrzési osztály feladatköre
Igazgatási és nemzetközi fõosztály
Az elnöki titkárság feladatköre
Az Igazgatási és jogi osztály feladatköre
A Nemzetközi osztály feladatköre
A Humánpolitikai osztály feladatköre
A Kommunikációs osztály feladatköre
A TÜK Iroda feladatköre
A statisztikai elnökhelyettes felügyelete alá tartozó szervezeti egységek
Árstatisztikai fõosztály
A Fogyasztói árstatisztikai osztály feladatköre
A Külkereskedelmi árstatisztikai osztály feladatköre
A Termelõi árstatisztikai osztály feladatköre
Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai fõosztály
Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztály feladatköre
A Munkaügy-statisztikai osztály feladatköre
A Társadalmi rétegelemzés osztály feladatköre
Külkereskedelem-statisztikai fõosztály
A Termékforgalmi adatgyûjtési osztály feladatköre
A Termékforgalmi módszertani osztály feladatköre
A Szolgáltatás-külkereskedelmi osztály feladatköre
Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály
A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A Mezõgazdasági számlák osztály feladatköre
A Környezeti és területfejlesztési statisztikai osztály feladatköre
Nemzeti számlák fõosztály
Az Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) osztály feladatköre
A Jövedelemszámla osztály feladatköre
A Termelési számla osztály feladatköre
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Népességstatisztikai fõosztály
A Népszámlálási osztály feladatköre
A Népmozgalmi statisztikai osztály feladatköre
A Népességstatisztikai módszertani osztály feladatköre
Az Összeírások osztály feladatköre
Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály
A Mintavételi és módszertani osztály feladatköre
Az Osztályozások és metainformációk osztálya feladatköre
A Statisztikai Szemle szerkesztõségének (osztály) feladatköre
Szektorszámlák fõosztály
A Háztartási szektor számlák és tõkeszámla osztály feladatköre
A Kormányzati és nonprofit szektor számlák osztály feladatköre
Szolgáltatásstatisztikai fõosztály
A Belkereskedelmi és információstatisztikai osztály feladatköre
A Turizmus- és szállításstatisztikai osztály feladatköre
Társadalmi szolgáltatások statisztikai fõosztály
A Lakásstatisztikai osztály feladatköre
Az Egészségügyi statisztikai osztály feladatköre
A Szociális statisztikai osztály feladatköre
Az Oktatási, kulturális és K+F statisztikai osztály feladatköre
Vállalkozás-statisztikai fõosztály
A Szerkezet-statisztikai osztály feladatköre
A Rövidtávú statisztikák osztálya feladatköre
Az Adatjóváhagyási osztály feladatköre
Az Adatgyûjtés-szervezés osztály feladatköre
A Kérdõívgyûjtõ osztály feladatköre
Az Ipari adatgyûjtõ osztály feladatköre
Az Építõipar és gazdasági szolgáltatások adatgyûjtõ osztály feladatköre
A Szállítás és közösségi szolgáltatások adatgyûjtõ osztály feladatköre
A Kereskedelmi és idegenforgalmi adatgyûjtõ osztály feladatköre
Elnökhelyettesi titkárság
A gazdasági elnökhelyettes felügyelete alá tartozó szervezeti egységek
Gazdálkodási fõosztály
A Költségvetési osztály feladatköre
A Munkaügyi és illetményszámfejtési osztály feladatköre
A Pénzügyi és számviteli osztály feladatköre
A Közbeszerzési osztály feladatköre
Mûszaki és rendszertechnikai fõosztály
A Rendszertechnikai osztály feladatköre
A Mûszaki és üzemeltetési osztály feladatköre
Informatikai fõosztály
A Gazdaságstatisztikai adatfeldolgozó osztály feladatköre
A Lakossági adatgyûjtések adatfeldolgozó osztály feladatköre
A Népmozgalmi és egészségügyi adatfeldolgozó osztály feladatköre
A Tájékoztatási rendszerfejlesztési osztály feladatköre
Az Alkalmazásfejlesztési osztály feladatköre
Az Adatgyûjtés rendszerfejlesztési osztály feladatköre
Tájékoztatási fõosztály
Az Információszolgálat (osztály) feladatköre
A Tájékoztatási koordinációs és elemzõ osztály feladatköre
Az Adatgyûjtemények szerkesztõsége (osztály) feladatköre
A Területi tájékoztatási osztály feladatköre
Tervezési fõosztály
A Program- és erõforrás tervezési osztály feladatköre
A Teljesítménymérési és elemzõ osztály feladatköre
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Elnökhelyettesi titkárság
Igazgatóságok
Debreceni Igazgatóság
Az Adatgyûjtés-elõkészítési osztály feladatköre
A Szervezési osztály feladatköre
Az Adatfeldolgozó osztály feladatköre
Az Adatgyûjtés-módszertani és minõség-ellenõrzési osztály feladatköre
Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
Gyõri Igazgatóság
Adatgyûjtés-elõkészítési és minõség-ellenõrzési osztály feladatköre
Adatfeldolgozó osztály feladatköre
Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
Miskolci Igazgatóság
Lakás- és kommunális-statisztikai osztály feladatköre
Szociális-, egészségügy- és oktatásstatisztikai osztály feladatköre
Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
Pécsi Igazgatóság
A Belkereskedelmi statisztikai osztály feladatköre
A Szállításstatisztikai osztály feladatköre
A Turizmusstatisztikai osztály feladatköre
A Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
Szegedi Igazgatóság
Adatgyûjtés-elõkészítési és módszertani osztály feladatköre
Szervezési és minõség-ellenõrzési osztály feladatköre
Adatelõkészítési osztály feladatköre
A Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
Veszprémi Igazgatóság
Az Adatgyûjtés-elõkészítési és minõség-ellenõrzési osztály feladatköre
Az Adatelõkészítési osztály feladatköre
A Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály feladatköre
A KSH testületei és munkabizottságai
Testületek
Állandó munkabizottságok
FÜGGELÉKEK
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Melléklet a 11/2008. (HÉ 39.) MeHVM utasításhoz

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Központi Statisztikai Hivatal jogállása,
feladatai és hatásköre

A Központi Statisztikai Hivatal jogállása

1. §

(1) A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kormányhi-
vatal, amelynek felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter látja el.

(2) A KSH egyszemélyi felelõs vezetõje az elnök, aki-
nek a munkáját egy gazdasági és egy statisztikai elnökhe-
lyettes segíti.

A KSH feladata és hatásköre

2. §

(1) A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény, és az annak végrehajtására ki-
adott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, valamint a módo-
sított 3/2007. (SK 1.) KSH határozattal kiadott alapító ok-
irat határozza meg. Ennek alapján a KSH célja, hogy való-
sághû, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság ál-
lapotáról és változásairól, az államhatalmi és a közigazga-
tási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai
számára.

(2) A KSH által végzett szakfeladatokhoz nem kapcso-
lódik feladatmutató.

(3) A KSH vállalkozói tevékenységet nem folytat, gaz-
dálkodószervezetben nem vesz részt. Az alaptevékenység
ellátására biztosított kapacitásait a KSH eseti jelleggel ki-
egészítõ, kisegítõ tevékenység ellátására fordíthatja.

A KSH tevékenységének pénzügyi forrása

3. §

a) költségvetési támogatás
b) saját bevételek

4. §

A KSH engedélyezett létszáma: 1450 fõ

A KSH felügyelete alatt álló intézmények

5. §

a) KSH Könyvtár [alapító okirata: 5/2007. (SK
2008. 1.) KSH határozat]

b) KSH Népességtudományi Kutató Intézet [alapító ok-
irata: a KSH elnökének 22/1999. (SK 2.) KSH határozata,
módosította a 2/2005. (SK 4.), a 2/2007. (SK 1) és a
6/2007. (SK 2008. 1.) KSH határozat]

6. §

(1) A KSH önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
amely az egyes intézményeknek, mint részben önálló költ-
ségvetési szerveknek – megállapodásban rögzített – gaz-
dálkodási feladatait is ellátja.

(2) A KSH-ban 138 szakmai tanácsadói és 55 szakmai
fõtanácsadói cím adományozható.

(3) A képzettségi pótlékra vonatkozó szabályokat az el-
nök állapítja meg.

(4) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkaköröket a 6. számú függelék tartalmazza.

(5) A KSH mûködésével kapcsolatos részletes szabá-
lyokat jelen SzMSz-szel összhangban elnöki rendelkezé-
sek határozzák meg.

II. Fejezet

A Központi Statisztikai Hivatal általános adatai

(1) A hivatal neve: Központi Statisztikai Hivatal

(2) A hivatal nevének törvényben elfogadott rövidí-
tése: KSH

(3) A KSH idegen nyelvû megnevezései:
angolul: Hungarian Central Statistical Office (HCSO)
franciául: Bureau Central de la Statistique de Hongrie

(BCSH)
németül: Ungarisches Statistisches Zentralamt (USZ)

(4) A KSH székhelye: 1024 Budapest II., Keleti Károly
u. 5–7.

(5) A KSH alapító okiratának száma, kelte: 3/2007.
(SK 1.) KSH határozat, 2007. február 19., módosította: a
4/2007. (SK 2008. 1.) KSH határozat.
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(6) A KSH azonosító számjelei:
a) a számlaszáma: MÁK (Magyar Államkincstár)

10032000-01456363
b) adószáma: 15302724-2-41 (a KSH ÁFA körbe tarto-

zó adóalany)
c) tevékenységi körének statisztikai besorolása: 7511

általános közigazgatás
d) statisztikai számjele: 153002724-8411-311-01
e) törzskönyvi nyilvántartási szám: 302722 (PIR-törzs-

szám)

(7) A KSH hivatalos lapja a Statisztikai Közlöny

III. Fejezet

A KSH beosztott munkavállalóinak kötelezettségei
és jogai

(1) A beosztott munkavállalók (a továbbiakban: dolgo-
zó) általános jogait és kötelezettségeit a Ktv. 38. § és az
Mt. 103. § tartalmazza.

(2) A KSH dolgozója
a) feladatát közvetlen felettes vezetõje irányítása alatt

látja el. Ha felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást a dolgo-
zónak, a dolgozó köteles errõl a közvetlen felettes vezetõt
haladéktalanul tájékoztatni;

b) feladatait a KSH érdekeit szem elõtt tartva, a jogsza-
bályok, a KSH belsõ szabályozásai által meghatározott
módon és a munkaköri leírásában rögzítettek szerint, a fe-
lettesétõl kapott utasítások, útmutatások alapján, a határ-
idõk betartásával köteles végrehajtani;

c) gondoskodik a hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek érdemi döntésre való elõkészítésérõl, valamint a
döntések vezetõ utasítása szerinti végrehajtásáról;

d) köteles a szakmai tudását és ismereteit a munkakör-
höz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani,
a jogszabályokban vagy a munkáltató által elõírt képesítést
megszerezni;

e) jogszabályban meghatározott kivétellel, köteles meg-
õrizni a KSH mûködésével kapcsolatban tudomására jutott
információkat;

f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a
KSH hátrányos megítéléséhez vezethet, vagy egyéb mó-
don a KSH érdekeit kedvezõtlenül érintheti;

g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyet-
tesíteni munkatársát;

h) felelõs a hivatali vagyon védelméért: a rendelkezésé-
re bocsátott pénzügyi, infrastrukturális, valamint egyéb
eszközök rendeltetésszerû kezeléséért, megõrzéséért és
felhasználásáért;

i) tevékenységéért fegyelmi és az Mt., a Ktv., a Ptk., és a
Közszolgálati Szabályzat elõírásai szerint – a munkajog
keretei között – anyagi felelõsséggel tartozik;

j) jogosult az információra a KSH, és ezen belül a szer-
vezeti egységek stratégiai céljairól, célkitûzéseirõl, a dol-
gozókat érintõ döntésekrõl;

k) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irá-
nyuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahe-
lyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben;

l) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a
KSH-nál nyilvántartott adatokat, dokumentumokat.

IV. Fejezet

A KSH vezetõinek kötelezettségei és jogai

1. §

A KSH vezetõi:
– elnök,
– elnökhelyettes,
– fõosztályvezetõ (igazgató),
– önálló osztályvezetõ (Ellenõrzési osztály vezetõje),
– fõosztályvezetõ-helyettes (igazgatóhelyettes),
– osztályvezetõ.

2. §

A KSH vezetõinek általános kötelezettségei és jogai

(1) A KSH vezetõje:
a) Felelõs a KSH stratégiájában, fejlesztési koncepció-

jában és éves munkaprogramjában megfogalmazott célok,
feladatok és a KSH érdekeinek minden törvényes eszköz-
zel történõ, magas színvonalú érvényesítéséért.

b) Irányítási jogköréhez kapcsolódóan utasítást ad, ha-
táridõket tûz ki, több beosztottat érintõ feladatkiadás ese-
tén a munkavégzést koordinálja.

c) Figyelemmel kíséri, ellenõrzi és értékeli a kiadott fel-
adatokat és gondoskodik az értékelés eredményének
visszacsatolásáról.

d) Döntési jogkört gyakorol a felelõsségi körébe tarto-
zó, vagy oda utalt feladatok végrehajtása során annak ér-
dekében, hogy a KSH céljait megvalósítsa.

e) Feladatát a KSH tevékenységéhez kapcsolódó,
SzMSz-ben meghatározott munkamegosztáshoz igazodva
köteles ellátni.

f) Tevékenysége során köteles érvényre juttatni a jog-
szabályok, illetve a KSH belsõ szabályozásainak rendelke-
zéseit.

g) Felelõs a KSH stratégiájának kidolgozásáért, annak
aktualizálásáért és végrehajtásáért, valamint a KSH fel-
adatait érintõ egyéb tervek kialakításáért, aktualizálásáért,
módosításáért és végrehajtásáért.

h) Felelõs az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Prog-
ram (OSAP), és a KSH éves munkaprogramjának megter-
vezéséért, összeállításáért és megvalósításáért.
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i) Felelõs az ellátandó feladatokhoz szükséges erõforrá-
sok megtervezéséért.

j) Összhangot teremt a rendelkezésre álló erõforrások és
a teljesítendõ feladatok, a megvalósítandó eredmények kö-
zött.

k) Kialakíttatja és mûködteti a felhasználókkal való
kapcsolattartás rendszerét.

l) Felelõs az adatszolgáltatói teher méréséért, illetve az
adatszolgáltatói teher csökkentését érvényre juttatja az
adatgyûjtések tervezése során.

m) Biztosítja a legjobb statisztikai gyakorlat, és a minõ-
ségbiztosítási rendszer kritériumainak érvényre juttatását.

n) Biztosítja a KSH mûködésének szakmai függetlensé-
gét, döntéseinek szakszerûségét és pártatlanságát.

o) A munkáltatói jogkörét a jogszabályokban, valamint
a KSH mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatában
foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.

p) A közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egy-
ségeknél érvényre juttatja a KSH humánpolitikai céljait.

q) Gyakorolja mindazon jogokat, és ellátja azokat a fel-
adatokat, amelyeket a hivatal belsõ szabályzatai a hatáskö-
rébe utalnak.

(2) A KSH elnökének egyéb jogai és kötelezettségei:
a) Irányítja, és egyben felügyeli az elnökhelyettesek,

valamint a közvetlenül hozzá tartozó szervezeti egységek
vezetõinek tevékenységét.

b) Képviseli a KSH-t külsõ szervek elõtt az erre vonat-
kozó jogszabályok figyelembevételével.

c) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt és saját ha-
táskörében fenntartott ügyekben.

d) Gyakorolja a szabályalkotási jogkört, ennek kereté-
ben statisztikai közleményt, elnöki utasítást, elõírást, hatá-
rozatot ad ki.

e) Utasításadási és aláírási jogköre – a jogszabályok ke-
retei között – kiterjed a KSH-t érintõ minden kérdésre.

f) Felelõs az OSAP összeállításáért, jóváhagyásra törté-
nõ benyújtásáért.

g) Jóváhagyja a KSH stratégiai tervét.
h) Jóváhagyja a KSH éves munkaprogramját, kiemelt

céljait és az egyes programokhoz tartozó erõforrásokat.
i) Benyújtja a KSH költségvetési javaslatát.
j) Felelõs a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-

nak a felügyeletet ellátó miniszterhez történõ elõterjeszté-
séért.

k) Gondoskodik a belsõ ellenõrzés kialakításáról és mû-
ködtetésérõl. Megteremti és biztosítja a belsõ ellenõrzés
feladatköri és szervezeti függetlenségét.

l) Elnöki dicséretben és egyéb elismerésben részesít.
m) Engedélyezi a kötött munkarendtõl eltérõ munka-

végzést és részmunkaidõs dolgozók esetében az eltérõ idõ-
pontban történõ munkakezdést.

n) Általános minõsítõ jogkörrel rendelkezik (állam- és
szolgálati titok).

o) Kinevezi a KSH folyóiratainak a fõszerkesztõit.

(3) A KSH elnökhelyetteseinek egyéb jogai és kötele-
zettségei:

a) Az elnök távolléte esetén az átadott ügyekben helyet-
tesíti az elnököt.

b) Az elnök felhatalmazása alapján képviseli a KSH-t.
c) Összehangolja a felügyelete alá tartozó szervezeti

egységek munkáját, felelõs a felügyelete alá tartozó szer-
vezeti egységek programjainak koordinálásáért, a hatályos
belsõ szabályozás alapján engedélyezi új programok vég-
rehajtását, meglévõ programok módosítását.

d) Az elnök akadályoztatása esetén a tõle kapott felha-
talmazás szerint aláírási jogosultságot gyakorol, illetve
aláírja mindazon ügyiratokat, amelyekre az elnöktõl felha-
talmazást kap, valamint amire nézve a vezetõi hatásköre
kiterjed.

e) A vonatkozó szabályok szerint állam- és szolgálati ti-
tokminõsítési joggal rendelkezik.

(4) A KSH statisztikai elnökhelyettesének különös
joga:

Ellátja a KSH Népességtudományi Kutató Intézet fel-
ügyeletét.

(5) A KSH gazdasági elnökhelyettesének különös jo-
gai és felelõssége:

a) Gondoskodik a gazdálkodás rendjének kialakításáról
és a gazdálkodás szabályainak betartásáról.

b) Irányítja a KSH Fejezet költségvetése tervezésének
és zárszámadásának munkálatait.

c) Feladatköréhez kapcsolódó irányítási jogkörében az
utasításadás joga a KSH egészére nézve megilleti. Ennek
keretében elnökhelyettesi leiratot adhat ki.

d) Ellátja a KSH Könyvtár felügyeletét.
e) Irányítja és felügyeli az informatikai biztonsági fel-

ügyelõ munkáját.

(6) A KSH fõosztályvezetõjének (igazgatójának)
egyéb jogai és kötelezettségei:

a) A fõosztályvezetõ (igazgató) alapvetõ feladata szer-
vezeti egységének irányítása.

b) Közvetíti és képviseli az elnök, valamint a felügyele-
tet ellátó elnökhelyettes döntéseit a vezetése alá tartozó fõ-
osztály felé.

c) Fõosztályvezetõ másik fõosztályvezetõnek utasítást
nem adhat. Nem minõsülnek utasításnak azok a munkaki-
osztások, munka elvégzésére történõ megkeresések, ame-
lyek az elfogadott munkaprogramban szereplõ feladatok
elvégzéséhez kapcsolódó munkamegosztásból erednek.

d) Irányítási jogköre alatt álló dolgozók tekintetében
utasításadási jogkört gyakorol, határidõket tûz ki, szükség
esetén belsõ eljárási rendet alakít ki, nyilvántartja a hatás-
körében kiadott belsõ rendelkezéseket.

e) Irányítási jogköre keretében megszervezi és mûköd-
teti a vezetése alá tartozó szervezeti egységek és KSH más
szervezeti egységei, valamint az esetlegesen érintett külsõ
szervek közötti együttmûködést, kapcsolatrendszert.
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f) Gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges infor-
mációk átadásáról, a folyamatos munkavégzés feltételei-
nek megteremtésérõl.

g) Döntései tekintetében beszámolási kötelezettsége
van az elnök, valamint a felügyeletet ellátó elnökhelyette-
sek felé.

h) Ellenõrzi az osztályvezetõknek a munkarend betartá-
sára és a munkarend szervezésére vonatkozó feladataik
végrehajtását.

i) Felelõs más tárcák elõterjesztései és jogszabályai
szakmai tervezeteinek véleményezéséért.

j) Képviseli a KSH-t azokon a tanácskozásokon, érte-
kezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek a feladatkö-
rébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak.

k) Aláírja mindazon ügyiratokat, amelyre az elnöktõl
vagy a felügyeletet ellátó elnökhelyettestõl felhatalmazást
kapott, illetve amire nézve a munkaköri leírásában rögzí-
tett hatásköre kiterjed.

l) Szolgálati titok minõsítési joggal rendelkezik.

(7) A KSH fõosztályvezetõ-helyettesének (igazgató-
helyettesének) egyéb jogai és kötelezettségei:

a) A fõosztályvezetõ (igazgató) távolléte vagy akadá-
lyoztatása esetén annak idõtartamára gyakorolja a fõosz-
tályvezetõ (igazgató) jogkörét, és ellátja annak feladatait.

b) Aláírja mindazon ügyiratokat, amelyre fõosztályve-
zetõtõl (igazgatótól) felhatalmazást kapott, valamint amire
nézve a munkaköri leírásában rögzített hatásköre kiterjed.

c) Több fõosztályvezetõ-helyettes (igazgatóhelyettes)
esetén a fõosztályvezetõ (igazgató) teljes jogkörét távollé-
te esetén az általa kijelölt fõosztályvezetõ-helyettes (igaz-
gatóhelyettes) gyakorolja.

d) Gyakorolja a KSH osztályvezetõjének egyéb jogait
és kötelezettségeit, ha egyben osztályt is vezet.

(8) A KSH önálló osztályvezetõjének egyéb jogai és
kötelezettségei:

Jogai és kötelezettségei – a jogállásából adódó értelem-
szerû eltérésekkel – a fõosztályvezetõével azonosak.

(9) A KSH osztályvezetõjének egyéb jogai és kötele-
zettségei:

a) Az osztályvezetõ alapvetõ feladata osztályának szak-
mai irányítása és munkájának megszervezése.

b) Figyelemmel kíséri és értékeli az osztály dolgozóinak
szakmai tevékenységét.

c) A szakmai feladatok hatékony ellátása érdekében
megszervezi és koordinálja az osztály mint munkaszerve-
zet tevékenységét, közvetíti a munkával kapcsolatos infor-
mációkat.

d) Döntései tekintetében beszámolási kötelezettsége
van a fõosztályvezetõ felé.

e) Felelõs a szervezeti egység hatáskörébe tartozó hiva-
tali programok osztályszintû megtervezéséért, koordinálá-
sáért és megvalósításáért.

f) Osztályvezetõ másik osztályvezetõnek utasítást nem
adhat. Nem minõsülnek utasításnak azok az esetek, ame-

lyek az elfogadott munkaprogramban szereplõ feladatok
elvégzéséhez kapcsolódó munkamegosztásból erednek.

g) Felelõs a munkaszervezésért és a munkarend betartá-
sáért.

h) A fõosztályvezetõ (igazgató) felhatalmazása alapján
képviseli a KSH-t azokon a tanácskozásokon, értekezlete-
ken, munkamegbeszéléseken, amelyek a feladatkörébe
tartozó szakmai kérdésekkel foglalkoznak.

i) Aláírási jogosultságát a munkaköri leírásában foglal-
tak szerint gyakorolja.

V. Fejezet

A KSH szervezeti egységei és azok feladatkörei

V/A. fejezet

A KSH elnöke közvetlen felügyelete alá tartozó
szervezeti egységek

1. §

Az Ellenõrzési osztály feladatköre
(egyedüli önálló osztály)

a) A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló,
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel össz-
hangban, a KSH Belsõ Ellenõrzési Kézikönyvében foglal-
tak szerint elkészíti a KSH kockázatelemzésen alapuló
hosszú távú és éves ellenõrzési tervét,

b) összesíti a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek ellenõrzési terveit, és gondoskodik – a KSH ellen-
õrzési tervével együtt – a pénzügyminiszter részére történõ
megküldésérõl,

c) szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-
ellenõrzéseket, informatikairendszer-ellenõrzéseket végez,

d) megbízhatósági ellenõrzéseket folytat a KSH fel-
ügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves elemi költ-
ségvetési beszámolóira irányulóan,

e) szakmai felügyeletet lát el a KSH felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szervek belsõ ellenõrzési tevékenysége
körében,

f) koordinációs és módszertani feladatokat lát el a KSH
ellenõrzési rendszerének fejlesztése, egységes elvek sze-
rinti mûködése érdekében,

g) nyilvántartja a belsõ ellenõrzések és a külsõ ellenõr-
zések dokumentumait,

h) biztosítja a külsõ ellenõrzõ szervek (ÁSZ, KEHI) és a
Pénzügyminisztérium részére az elõírt tárgykörökben és
tartalommal az adatszolgáltatást,

i) elkészíti a KSH éves ellenõrzési beszámolóját, és a
KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenõr-
zési beszámolóinak az összesítésével együtt gondoskodik
annak a pénzügyminiszter részére történõ megküldésérõl,
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j) részt vesz az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõr-
zési (ÁBPE) tárcaközi bizottság, valamint az ÁBPE-t támo-
gató munkabizottságok munkájában, képviseli a KSH-t,

k) belsõ ellenõrzési tevékenység minõségértékelése,
l) tanácsadást végez a nemzetközi belsõ ellenõrzési

standardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyv szerint.

2. §

Igazgatási és nemzetközi fõosztály

A fõosztályvezetõ a KSH titokvédelmi felügyelõje, aki
irányítja és ellenõrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtá-
sát és gondoskodik az ellenõrzés végrehajtásáról.

(1) Az elnöki titkárság feladatköre
a) Ellátja az elnökhöz érkezõ iratok ügyviteli feladatait,
b) ellátja az elnöki döntés és feladatkiadás asszisztensi

feladatait,
c) az elnöki elõadásokhoz, prezentációkhoz vázlatot ké-

szít, irodalmat gyûjt,
d) elõkészíti az elnök programjait, szakmai megbeszélé-

seit, közszerepléseit, ellátja az ezzel kapcsolatos koordiná-
ciós feladatokat,

e) szervezi az elnök társadalmi kapcsolataival összefüg-
gõ feladatokat,

f) kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel,
g) ellátja az elnök munkájához kapcsolódó protokollfel-

adatokat,
h) támogatja az elnök belsõ kommunikációs kapcsola-

tait,
i) ellátja a Vezetõi Tanácsadó Testület titkársági felada-

tait.

(2) Az Igazgatási és jogi osztály feladatköre
a) Az éves Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program

összeállításának szervezése, a vonatkozó elõterjesztések
elkészítése, az OSAP közzététele,

b) a KSH önkéntes adatgyûjtési tervének összeállítása,
c) a hivatalos statisztikai szolgálat szervei statisztikai

adatgyûjtési tevékenységének koordinálása, az Európai
Statisztika Gyakorlati Kódexe elvei érvényesülésének el-
lenõrzése,

d) az adatgyûjtések dokumentációjának nyilvántartása,
e) az Országos Statisztikai Tanács titkársági feladatai-

nak ellátása,
f) a KSH-ba beérkezõ elõterjesztések, jogszabályterve-

zetek szakmai véleményezésének szervezése,
g) az államtitkári értekezletek és a Gazdasági Kabinet

üléseire való felkészítés adminisztratív koordinációja,
h) a vonatkozó jogszabályok és a KSH belsõ szabályo-

zása alapján a közérdekû adatok nyilvánosságának biztosí-
tása,

i) a KSH szervezetéhez, tevékenységéhez kapcsolódó
jogszabálytervezetek összeállítása, az elnök jogkörében
kiadásra kerülõ szabályozások készítése,

j) a KSH szerzõdéseinek elkészítése, külön hivatali sza-
bályozás szerinti véleményezése, ellenjegyzése,

k) a KSH jogi képviseletének ellátása peres és peren kí-
vüli eljárásokban, jogi tanácsadás, a közszolgálati jogvi-
szonyhoz kapcsolódó személy- és munkaügyi feladatok-
kal összefüggõ jogi támogatás,

l) a KSH-dolgozók lakásszerzési támogatási kérelmei-
vel kapcsolatos jogi feladatok elvégzése,

m) az európai uniós tagságból eredõ jogharmonizációs,
notifikációs feladatok ellátása,

n) a KSH kezelésében lévõ ingatlanokkal kapcsolatos
ügyrendben meghatározott feladatok ellátása,

o) az elnök hatáskörébe tartozó szakértõi engedélyek ki-
adásával kapcsolatos feladatok ellátása,

p) adatvédelmi felelõsi feladatok ellátása,
q) a Statisztikai Közlöny szerkesztése,
r) az ügyiratkezelési feladatok koordinációja, felügye-

lete.

(3) A Nemzetközi osztály feladatköre
a) A KSH nemzetközi kapcsolatainak szervezése a hi-

vatal szervezeti egységei nemzetközi tevékenységének
összehangolásával, a hivatali álláspontok kialakításával,
jóváhagyatásával és képviseletének biztosításával

aa) az Európai Statisztikai Rendszer különbözõ fóruma-
ival, különös tekintettel az Európai Unió statisztikai hiva-
talával, a Tanács mellett mûködõ Statisztika Munkacso-
porttal,

ab) a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, OECD, IMF,
ISI stb.) és a

ac) nemzeti statisztikai hivatalokkal,
b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal tör-

ténõ kapcsolattartás, a Bizottság 8. Statisztikai szakértõi
munkacsoportjának vezetése,

c) a kiemelt hivatali nemzetközi rendezvények szerve-
zése,

d) a KSH nemzetközi utazási tervének összeállítása és
jóváhagyásra történõ elõkészítése,

e) a több szervezeti egységet érintõ nemzetközi projek-
tek szakmai koordinációjának ellátása.

(4) A Humánpolitikai osztály feladatköre
a) A KSH egységes humánerõforrás-gazdálkodási rend-

szerének (felvételi, életpálya-tervezési és -elismerési) fej-
lesztése, mûködtetése,

b) a KSH belsõ képzési rendszerének, ezen belül a
KSH-iskola fejlesztése, mûködtetése,

c) a képzési támogatási kérelmek döntésre történõ elõ-
készítése,

d) a munkakörök és a feladatstruktúra harmonizálásá-
nak keretében a munkaköri térképek elkészítése, karban-
tartása és ehhez kapcsolódó egyénre szabott HR-vizsgála-
tok elvégzése,

e) a munkaköri követelmények, munkaköri leírások
egységes rendszerének kialakítása, továbbfejlesztése al-
kalmazása, munkáltatói jogkört gyakorlókkal együttmû-
ködve minõsítések lebonyolítása,
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f) címadományozás, kitüntetések és egyéb elismerések
döntésre történõ elõkészítése és végrehajtásának szervezése,

g) nyugállományú köztisztviselõkkel és munkaválla-
lókkal kapcsolatos köztisztviselõk jogállásáról szóló tör-
vényben meghatározott feladatok ellátása,

h) a közigazgatási vizsgák és a közigazgatási vezetõ-
képzési feladatok végrehajtása, a kapcsolódó elõírások hi-
vatali megismertetése,

i) a köztisztviselõi teljesítményértékelési rendszer
(TÉR) mûködtetése,

j) a hivatal közigazgatási képzési és továbbképzési ter-
vének kialakítása, végrehajtásának szervezése és ellenõr-
zése,

k) a statisztikai szakképesítések szakmai felügyelete,
tartalmi fejlesztése.

(5) A Kommunikációs osztály feladatköre
a) A KSH belsõ kommunikációs tervének kidolgozása

és karbantartása, végrehajtásának szervezése,
b) a KSH belsõ kommunikációs fórumainak mûködteté-

se, a belsõ kommunikáció hatékonyságának mérése,
c) sajtófigyelés, sajtóelemzés készítése,
d) a KSH intranetrendszerének szerkesztése és mûköd-

tetése, annak hatékonyságának mérése,
e) a kiemelt hivatali rendezvények megszervezése,
f) a KSH konferenciatermei igénybevételének, a rendez-

vények lebonyolításának felügyelete.

(6) A TÜK Iroda feladatköre
a) A KSH-ba érkezõ és ott készült minõsített iratok ér-

keztetése, átvétele, átadása. Iktatókönyvek, TÜK-segédle-
tek kiadása, REBISZ Állami Futárszolgálat, MEH-futár-
szolgálat fogadása,

b) az államtitkot és a szolgálati titkot tartalmazó iratok
iktatása, nyilvántartása, õrzése, TÜK-dokumentáció (irat-
tár) kezelése. Megõrzési és selejtezési jegyzõkönyvek át-
vezetése,

c) TÜK-iratok ellenõrzése, célellenõrzés. A titokvédel-
mi felügyelõ részére beszámoló jelentés készítése,

d) T-kezelõkkel konzultálás, vizsgáztatás, vizsgaigazo-
lások kiadása.

V/B. fejezet

A statisztikai elnökhelyettes felügyelete alá tartozó
szervezeti egységek

1. §

Árstatisztikai fõosztály

(1) A Fogyasztói árstatisztikai osztály feladatköre
A fogyasztói árstatisztika területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) a fogyasztói árindex és az ebbõl számított egyéb ár-

indexek elõállítása,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) az Európai Összehasonlítási Program (ECP) kereté-

ben a magyar adatok összeállítása.

(2) A Külkereskedelmi árstatisztikai osztály feladat-
köre

A külkereskedelmi árstatisztika területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtés tervezé-
se,

c) adatgyûjtések szervezése,
d) adat-elõkészítés körében:
da) törzsadat-állományok karbantartása,
db) kérdõív adatainak rögzítése,
e) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ea) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
eb) ár- és árfolyamindex, valamint volumenindex-szá-

mítások végzése,
ec) adatbázisok fejlesztésének tervezése,
f) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(3) A Termelõi árstatisztikai osztály feladatköre
A termelõi árstatisztika (ipari, építõipari, üzleti szolgál-

tatások, mezõgazdasági árstatisztikák) területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtés tervezé-
se,

c) adatgyûjtések szervezése,
d) adat-elõkészítés körében:
da) törzsadat-állományok karbantartása,
db) kérdõív adatainak rögzítése,
e) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ea) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
eb) árindexszámítások végzése,
ec) adatbázisok fejlesztésének tervezése,
f) tájékoztatás és információszolgáltatás.

2. §

Életszínvonal- és munkaügy-statisztikai fõosztály

(1) Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztály
feladatköre

A háztartások jövedelme, fogyasztására, vagyoni hely-
zetére és a társadalmi kirekesztettség vizsgálatára vonat-
kozó statisztika területén:
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a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) mintabecslés,
cc) a laekeni indikátorok elõállítása,
cd) részvétel a háztartási mikroszimulációs rendszer

mûködtetésében, fejlesztésében, a mikroszimulációs kuta-
tásokban,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(2) A Munkaügy-statisztikai osztály feladatköre
A foglalkoztatás-, munkaerõ-, keresetstatisztika (foglal-

koztatással, munkanélküliséggel, munkaerõ-piaci politi-
kákkal, munkaerõ-kereslettel, -kínálattal, munkaidõvel,
munkaidõ-kieséssel, -keresettel, munkaerõköltséggel kap-
csolatos statisztika) területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) adatbázisba szervezése,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(3) A Társadalmi rétegelemzés osztály feladatköre
A társadalmi rétegzõdésre, egyéb, az életkörülmények-

re (az életminõségre, a lakossági idõfelhasználásra) vonat-
kozó statisztika területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) létminimum-számítás,
c) FEOR-, ESeC-osztályozások kezelése,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) a lakossági idõfelhasználásra vonatkozó statisztika

területén a fentieken túl adatgyûjtés tervezése, adatok
makrovalidálása,

f) speciális feladatok körében:
fa) lakossági összeírások szakmai kollégiuma (LAK)

titkársági feladatainak ellátása.

3. §

Külkereskedelem-statisztikai fõosztály

(1) A Termékforgalmi adatgyûjtési osztály feladat-
köre

A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén:
a) adatgyûjtések szervezése, megbízott külsõ partner

szerzõdés szerinti mûködésének felügyelete,

b) adat-elõkészítés körében:
ba) törzsadat-állományok karbantartása,
c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) az adat-felülvizsgálati rend kialakítása és karbantar-

tása,
cb) kapcsolat a kiemelt adatszolgáltatókkal,
cc) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) speciális feladatok körében:
ea) a Vám- és Pénzügyõrséggel való együttmûködés hi-

vatali szintû koordinációja.

(2) A Termékforgalmi módszertani osztály feladat-
köre

A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) az adat-ellenõrzési szempontok kialakítása és kar-
bantartása az adat-elõkészítés és adatfeldolgozás körében,

c) adatgyûjtések tervezése.

(3) A Szolgáltatás-külkereskedelmi osztály feladat-
köre

A szállítási, kormányzati és az üzleti szolgáltatás-külke-
reskedelem statisztika területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatgyûjtések szervezése, megbízott külsõ partner
szerzõdés szerinti mûködésének felügyelete,

d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében
statisztikai szakmai feladatok végrehajtása,

e) tájékoztatás és információszolgáltatás.

4. §

Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály

(1) A Mezõgazdasági statisztikai osztály feladatköre
A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-statisztika területe-

in:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) az adatfeldolgozásokkal kapcsolatos mûveletek köré-
ben:

ca) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) a HOMBÁR fejlesztése és mûködtetése,
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cc) a mezõgazdasági statisztikai adatok térinformatikai
feldolgozása, elemzése,

cd) vadgazdálkodás- és halászatstatisztika átvett adatai-
nak adatbázisba szervezése,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(2) A Mezõgazdasági számlák osztály feladatköre
A mezõgazdasági számlarendszer (MSZR) számláinak

és a kapcsolódó mérlegeknek a kidolgozása keretében:
a) az MSZR és a kapcsolódó mérlegek módszertani do-

kumentálása, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi ta-
pasztalatcsere, kapcsolattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) a számlarendszer kidolgozásához kapcsolódó mérle-
gek összeállítása,

d) az adatfeldolgozásokkal kapcsolatos mûveletek köré-
ben:

da) az eredmények makrovalidálása, jóváhagyása,
db) az MSZR adatbázisának fejlesztése és mûködtetése,
e) az MSZR-hez kapcsolódó erõforrás (erdõ-, föld-)

számlák kidolgozása,
f) a mezõgazdasági gazdaságok gazdaságtipológiájának

kidolgozása,
g) a mezõgazdaság állóeszköz-állományának, beruhá-

zásainak, készleteinek becslése,
h) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(3) A Környezeti és területfejlesztési statisztikai osz-
tály feladatköre

A környezeti, a terület- és vidékfejlesztési statisztika,
valamint a fenntartható fejlõdésre és az éghajlatváltozásra
vonatkozó statisztikák területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése,
c) adatgyûjtések tervezése, statisztikai és adminisztratív

adatok átvétele,
d) az adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek köré-

ben:
da) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
db) az adatok térinformatikai feldolgozása, elemzése,
dc) az adatbázisok mûködtetése,
e) a környezeti számlák összeállítása,
f) a gondozott statisztikai területek integrált rendszerbe

szervezése és annak mûködtetése,
g) tájékoztatás és információszolgáltatás,
h) a területi egységek statisztikai osztályozásával kap-

csolatos európai és hazai nómenklatúrák és számjelek
(NUTS, területi számjelrendszer) gondozása, az alkalma-
zás során felmerülõ kérdésekben állásfoglalás.

5. §

Nemzeti számlák fõosztály

(1) Az Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) osztály
feladatköre

A nemzeti számlák szakstatisztikai területén belül:
a) a forrásfelhasználás-táblák és az ÁKM-táblák össze-

állítása,
b) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás a fenti témakört illetõen,

c) tájékoztatás, információszolgálat az elõzõ témakör-
ben,

d) speciális feladatok körében:
da) súlyozott átlagos áfakulcs számítása.

(2) A Jövedelemszámla osztály feladatköre
A nemzeti számlák szakstatisztikai területen belül:
a) a jövedelemelosztási számla összeállításának koordi-

nálása,
b) a pénzügyi vállalatok szektor termelési és jövedelem-

elosztási számláinak összeállítása,
c) a pénzügyi vállalatok éves gazdaságszerkezeti sta-

tisztikáinak összeállítása,
d) a külföldi mûködõ tõke és a külföldi érdekeltségû

vállalkozások adatainak összeállítása,
e) a külföldi számla összeállítása,
f) a területi GDP számítása,
g) tájékoztatás és információszolgáltatás az elõzõ téma-

körökben,
h) módszertan dokumentálása, fejlesztése, nemzetközi

kapcsolattartás az elõzõ témaköröket érintõen,
i) a számításokhoz szükséges igazgatási adatok átvétele,

feldolgozása, adatbázisba szervezése és gondozása.

(3) A Termelési számla osztály feladatköre
A nemzeti számlák szakstatisztikai területén belül:
a) a nem pénzügyi vállalati szektor termelésének méré-

se,
b) a termelési számlák összeállításának koordinálása,
c) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás a fenti témakörökben,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás az elõzõ két té-
makörben,

e) a számításokhoz szükséges igazgatási adatok átvéte-
le, feldolgozása, adatbázisba szervezése és gondozása.

6. §

Népességstatisztikai fõosztály

(1) A Népszámlálási osztály feladatköre
A népességstatisztikán belül:
a) a népszámlálás, mikrocenzus tervezése, elõkészítése,

3. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 127



b) a népesség állapotának és a lakásállomány jellemzõi-
nek adatfelvétele,

c) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

d) felhasználói igények felmérése,
e) tájékoztatás és információszolgáltatás,
f) a közigazgatási és területi változások nyomon követé-

se,
g) a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévköny-

vének vezetése, a Helységnévkönyv és a Helységnévtár
szerkesztése,

h) speciális feladatok körében:
ha) a népszámlálási irattárak kezelése,
hb) intézeti regiszter létrehozása, karbantartása.

(2) A Népmozgalmi statisztikai osztály feladatköre
A népességstatisztikán belül, a népmozgalmi statiszti-

kai területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatátvétel,
d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
da) a népességszám továbbszámítása,
db) integrált migrációs adatbázis karbantartása,
e) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(3) A Népességstatisztikai módszertani osztály fel-
adatköre

A népességstatisztikán belül:
a) adatfelvételi, adatátvételi módszertan dokumentálá-

sa, karbantartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere,
kapcsolattartás,

b) adatgyûjtések tervezése, népszámlálás, mikrocenzus
szervezése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveleteken belül:
ca) az adatfeldolgozás szabályainak specifikálása,
cb) az adatpótlás (imputálás) szabályainak meghatáro-

zása,
cc) munkatáblák adattartamának meghatározása,
d) speciális feladatok körében:
da) papíralapú és digitális számlálókörzeti mélységû

térképek kezelése, karbantartása, az adatok térségi ábrázo-
lása,

db) a címállomány, címregiszter, országregiszter kar-
bantartása.

(4) Az Összeírások osztály feladatköre
A lakosságimunkaerõ-felvételek, az életmód-életkörül-

mények, a háztartások költségvetésének felmérése, a fo-
gyasztói árstatisztika, a mezõgazdasági, erdõgazdálkodási
statisztika, a turizmusstatisztika, az információstatisztika
és egyéb szakstatisztikák területén

Budapestre és Pest megyére vonatkozóan:
a) az adatgyûjtések szervezése, adat-elõkészítés köré-

ben:
aa) az illetékes igazgatóság szakmai irányítása mellett a

szükséges összeíró-hálózat szervezése, képzése, ellenõr-
zése.

7. §

Statisztikai kutatási és módszertani fõosztály

(1) A Mintavételi és módszertani osztály feladatköre
a) A reprezentatív megfigyelések mintavételi tervének

kialakítása, a teljeskörûsítés és a hibaszámítás módszerei-
nek kidolgozása, nemzetközi együttmûködés,

b) az adatfelvétel folyamatához (adatgyûjtés-tervezés,
adat-elõkészítés, adatfeldolgozás) kapcsolódó módszerek
fejlesztése az egységesség és az összehangoltság megte-
remtése, a módszerekre vonatkozó standardok és ajánlá-
sok kidolgozása, az alkalmazásukra vonatkozó tanács-
adás, nemzetközi együttmûködés,

c) matematikai statisztikai módszerek kidolgozása, al-
kalmazása, fejlesztése, dokumentálása, alkalmazásában
tanácsadás,

d) statisztikai módszertani elemzések, mikroszimuláció,
e) a statisztikai tevékenység minõségirányítási rendsze-

rének kialakítása, fejlesztése, nemzetközi együttmûködés,
f) a népesedéspolitika hatékonyságát mérõ indikátorok

elemzése,
g) integrált társadalmi jelzõszámrendszer kialakítása,

fejlesztése,
h) speciális feladatok körében:
ha) módszertani szakmai kollégium titkársági feladatai-

nak ellátása.

(2) Az Osztályozások és metainformációk osztálya
feladatköre

a) A fogalmak, osztályozások, nómenklatúrák rendsze-
reinek, a statisztikai tevékenység módszertani dokumentá-
ciójának tervezése, fejlesztése és koordinálása, a karban-
tartás felügyelete és koordinálása,

b) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztá-
lyozási rendszere (TEÁOR), a gazdasági szervezetek gaz-
dálkodási forma szerinti osztályozása (GFO), a termékek
és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR), a
szolgáltatások jegyzéke (SZJ), szakmakódok jegyzéke és
más, több szakmai területet érintõ osztályozások gondozá-
sa, az alkalmazással kapcsolatos tanácsadás,

c) a statisztikai osztályozásokkal kapcsolatos besorolási
állásfoglalások, felülvizsgálati kérelmek elbírálása.

(3) A Statisztikai Szemle szerkesztõségének (osztály)
feladatköre

a) A Statisztikai Szemle címû folyóirat tartalmi és tech-
nikai szerkesztése, nyomdai elõkészítése, kiadásával kap-
csolatos feladatok összehangolása,
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b) folyóirat-, hír- és cikkcsere bonyolítása külföldi és
hazai szervezetekkel, folyóirat-szerkesztõségekkel,

c) a KSH egyéb folyóiratainak technikai szerkesztése,
d) szak- és tankönyvek szakmai felügyelettel történõ ki-

választása, lektorálása, kéziratának megszerkesztése, az
erre irányuló szerzõdések megkötése,

e) kapcsolattartás a statisztikai tudomány képviselõi-
vel.

8. §

Szektorszámlák fõosztály

(1) A Háztartási szektor számlák és tõkeszámla osz-
tály feladatköre

A nemzeti számlákon belül a bruttó hazai termék fel-
használása, az állóeszköz- és készletstatisztika, valamint a
háztartási szektor számlák területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) számlák összeállításához adatok átvétele, összegyûj-
tése,

c) számlák összeállítása,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) speciális feladatok körében:
ea) a tõkeszámla és a vagyonmérleg összeállítása a nem

pénzügyi eszközök körére,
eb) súlyozott átlagos áfakulcsalapú befizetéshez a

háztartások fogyasztására jutó átlag áfakulcs meghatáro-
zása.

(2) A Kormányzati és nonprofit szektor számlák osz-
tály feladatköre

A nemzeti számlákon belül a kormányzati és a háztartá-
sokat segítõ nonprofit intézmények szektora számlái terü-
letén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) számlák összeállításához adatok átvétele, összegyûj-
tése,

c) számlák összeállítása,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) speciális feladatok körében:
ea) a folyó áras termékadók és támogatások meghatáro-

zása, az egyéb termelési adók és támogatások éves adatai-
nak szektoronkénti kidolgozása,

eb) a PPP (Public Private Partnership) programok sta-
tisztikai besorolásának vizsgálata,

ec) az EDP-jelentés elkészítése körében a KSH hatáskö-
rébe tartozó részének összeállítása.

9. §

Szolgáltatásstatisztikai fõosztály

(1) A Belkereskedelmi és információstatisztikai osz-
tály feladatköre:

A belkereskedelem és az információstatisztika terüle-
tén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adat-elõkészítés egyes adatgyûjtések esetében,
d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
da) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
db) az adatbázisok fejlesztésének és karbantartásának

tervezése, rendszeres feltöltése,
e) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(2) A Turizmus- és szállításstatisztikai osztály fel-
adatköre

A szállítás-, közlekedés- és turizmusstatisztika terüle-
tén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adat-elõkészítés egyes adatgyûjtések esetében,
d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
da) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
db) az adatbázisok fejlesztésének és karbantartásának

tervezése, az adattárház és tájékoztatási adatbázis tervezé-
se, fejlesztése, rendszeres feltöltése,

e) tájékoztatás és információszolgáltatás.

10. §

Társadalmi szolgáltatások statisztikai fõosztály

(1) A Lakásstatisztikai osztály feladatköre
A lakásstatisztika területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adat-

szolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés,
mikrovalidálás is,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
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e) speciális feladatok körében:
ea) a lakásépítési költségindex számítása,
eb) a lakásindikátor-adatbázis fejlesztése, folyamatos

karbantartása.

(2) Az Egészségügyi statisztikai osztály feladatköre
Az egészségügy-statisztika területén:
a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-

tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adat-

szolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés,
mikrovalidálás is,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) speciális feladatok körében:
ea) a Nemzeti Egészségügyi Számlák összeállítása,
eb) az egészségügyi szolgáltatók regiszterének karban-

tartása.

(3) A Szociális statisztikai osztály feladatköre
A szociális ellátás, igazságszolgáltatás és a nonprofit

szervezetek statisztikája, valamint a közigazgatási statisz-
tika területén:

a) módszertan dokumentálása, karbantartása, fejleszté-
se, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
cb) az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adat-

szolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés,
mikrovalidálás is,

d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) speciális feladatok körében:
ea) a nonprofit szervezetek regiszterének kialakítása,

karbantartása,
eb) a nonprofit szervezetek gazdasági teljesítményének

statisztikai megfigyelése, szatellitszámla kidolgozása,
ec) a szociális szolgáltatást végzõ szervezetek regiszte-

rének kialakítása, karbantartása,
ed) a szociális védelem statisztikai rendszerének

(ESSPROS) összeállítása.

(4) Az Oktatási, kulturális és K+F statisztikai osztály
feladatköre

Az oktatásstatisztika, kultúrstatisztika, sportstatisztika,
kutatás-fejlesztés és innovációstatisztika területein:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatátvételek esetében adat-elõkészítés,

d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
da) adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
db) az adatátvételek esetében kapcsolattartás az adat-

szolgáltatókkal, valamint teljesség és minõség-ellenõrzés,
mikrovalidálás is,

e) tájékoztatás és információszolgáltatás,
f) speciális feladatok körében:
fa) kutatásfejlesztési regiszter karbantartása.

11. §

Vállalkozásstatisztikai fõosztály

(1) A Szerkezetstatisztikai osztály feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, éves teljesítmé-

nye és ráfordításai, valamint az ipar termékstatisztikája te-
rületén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) adat-ellenõrzési szempontok kialakítása, specifiká-

ciók elkészítése,
cb) adatbázisok fejlesztésének tervezése,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás,
e) az SBS és a nemzeti számlák közös adatbázisának

mûködtetése és fejlesztésének koordinálása,
f) speciális feladatok körében:
fa) koordináció a vas- és acélstatisztika területén a szak-

mailag illetékes szervekkel.

(2) A Rövid távú statisztikák osztálya feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, havi, negyed-

éves teljesítménye és ráfordításai, az ipari termelés, rende-
lésállomány, valamint az építõipar-statisztika területén:

a) szakstatisztikai módszertan dokumentálása, karban-
tartása, fejlesztése, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcso-
lattartás,

b) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-
zése,

c) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
ca) adat-ellenõrzési szempontok kialakítása, specifiká-

ciók elkészítése,
cb) adatbázisok fejlesztésének tervezése,
d) tájékoztatás és információszolgáltatás.

(3) Az Adatjóváhagyási osztály feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, havi, negyed-

éves, éves teljesítménye és ráfordításai, az ipari termelés,
rendelésállomány, az építõipar-statisztika, valamint az
ipar termékstatisztikája területén:

a) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
aa) az adatok makrovalidálása, jóváhagyása,
ab) kiemelt adatszolgáltatók adatainak ellenõrzése,
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b) információszolgáltatás,
c) speciális feladatok körében:
ca) koordináció az energiagazdálkodási statisztika terü-

letén a szakmailag illetékes szervekkel.

(4) Az Adatgyûjtés-szervezés osztály feladatköre
Gazdasági Szervezetek Regiszterének (GSZR) terüle-

tén:
a) a regiszter mûködtetése, fejlesztése,
b) módszertan dokumentálása, karbantartása, fejleszté-

se, nemzetközi tapasztalatcsere, kapcsolattartás,
c) felhasználói igények felmérése, adatgyûjtések terve-

zése,
d) adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek körében:
da) adat-ellenõrzési szempontok kialakítása, specifiká-

ciók elkészítése,
db) adatbázisok fejlesztésének tervezése,
e) tájékoztatás és információszolgáltatás,
f) adatgyûjtés-szervezés és -feldolgozás regiszterismér-

veinek meghatározása,
g) adatgyûjtés-szervezési adatlapok gyûjtése, ellenõrzé-

se, metaadatok bevitele,
h) expediálási ütemek ellenõrzése, meghatározása, ex-

pediálás elõkészítése,
i) nyomdai munkák ütemezése,
j) kérdõívek nyomdakész állapotra szerkesztése, egysé-

ges forma elõállítása,
k) garnitúrák leírása metaadatként, az expediálási se-

gédletek elõállításához,
l) megszemélyesített kérdõívek vezérlõ metaadatainak

leírása, nyomdakész állapotra szerkesztése,
m) elektronikus kérdõívek szerkesztése, kérdõívek elõ-

állítása a kérdõív-szerkesztési rendszerben,
n) adatszolgáltatókkal történõ kapcsolat, adatszolgálta-

tói terhek mérése.

(5) A Kérdõívgyûjtõ osztály feladatköre
A gazdasági szervezetek demográfiája, havi, negyed-

éves, éves teljesítménye és ráfordításai, az ipari termelés,
rendelésállomány, az építõipar-statisztika valamint az ipar
termékstatisztikája területén:

a) kérdõívek begyûjtése, érkeztetése, sürgetése.

(6) Az Ipari adatgyûjtõ osztály feladatköre
Az ipari ágazatokra vonatkozóan a gazdasági szerveze-

tek demográfiája, éves, negyedéves és havi teljesítménye
és ráfordításai, az ipari termelés, rendelésállomány, vala-
mint az ipar termékstatisztikája továbbá a foglalkoztatás,
munkaerõ, kereset területén:

a) adat-elõkészítés.

(7) Az Építõipar és gazdasági szolgáltatások adat-
gyûjtõ osztály feladatköre

Az építõipari ágazatokra vonatkozóan a gazdasági szer-
vezetek demográfiája, éves, negyedéves és havi teljesít-
ménye és ráfordításai, az építõipari termelés, rendelésállo-
mány, valamint a foglalkoztatás, munkaerõ, kereset terüle-
tén:

a) adat-elõkészítés.

(8) A Szállítás és közösségi szolgáltatások adatgyûjtõ
osztály feladatköre

A szállítás és közösségi szolgáltatásokra vonatkozóan a
gazdasági szervezetek demográfiája, éves, negyedéves tel-
jesítménye és ráfordításai, valamint a foglalkoztatás, mun-
kaerõ, kereset területén:

a) adat-elõkészítés.

(9) A Kereskedelmi és idegenforgalmi adatgyûjtõ
osztály feladatköre

A kereskedelmi és idegenforgalmi ágazatokra vonatko-
zóan a gazdasági szervezetek demográfiája, éves, negyed-
éves teljesítménye és ráfordításai, valamint a foglalkozta-
tás, munkaerõ, kereset területén:

a) adat-elõkészítés.

12. §

Elnökhelyettesi titkárság

a) Ellátja az elnökhelyetteshez érkezõ iratok ügyviteli
feladatait.

b) Értékeli, háttérinformációval ellátja a döntésre érke-
zõ ügyeket.

c) Az elnökhelyettes kizárólagos jogkörébe tartozó fel-
adatokat folyamatosan nyomon követi.

d) Elõkészíti az elnökhelyettes programjait, szakmai
megbeszéléseit, ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs
feladatokat.

e) Elkészíti az elnökhelyettes munkamegbeszéléseinek
az emlékeztetõit, figyelemmel kíséri a feladatok teljesíté-
sét.

V/C. fejezet

A gazdasági elnökhelyettes felügyelete alá tartozó
szervezeti egységek

1. §

Gazdálkodási fõosztály

(1) A Költségvetési osztály feladatköre
a) A KSH fejezet következõ évi költségvetés-tervezésre

vonatkozó fejezeti irányelveinek kidolgozása, a költség-
vetési törvénytervezet fejezetre vonatkozó számszaki és
szöveges indoklásának összeállítása,

b) a fejezethez tartozó költségvetési szervek költségve-
tés-tervezésének irányítása, költségvetésük ellenõrzése,
jóváhagyást követõ visszaigazolása,

c) a fejezeti szintû költségvetés elkészítése és határidõre
történõ továbbítása,

d) az éves fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásá-
ra vonatkozó szabályzat elkészítése, valamint együttmû-
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ködés a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a sza-
bályszerû gazdálkodás követelményeinek érvényesítésé-
ben,

e) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a költ-
ségvetés végrehajtásának folyamatos figyelemmel kíséré-
se, arról a KSH vezetésének rendszeres tájékoztatása,

f) a fejezeti kezelésû elõirányzatok és a költségvetési
szervek felügyeleti szervi hatáskörû elõirányzat-módosítá-
sainak bonyolítása, az intézményi hatáskörû elõirányzat-
módosítások engedélyezése, intézményi és fejezeti szintû
nyilvántartása,

g) a fejezeti szintû féléves, éves számszaki költségvetési
beszámolók, mérlegjelentések elkészítése, határidõre tör-
ténõ továbbítása, a költségvetési szervek beszámolóinak,
mérlegjelentéseinek ellenõrzése, jóváhagyást követõ
visszaigazolása,

h) a fejezeti szintû zárszámadás elkészítéséhez szüksé-
ges utasítás összeállítása, kiadása a költségvetési szervek
részére, a fejezeti szintû zárszámadás elkészítése,

i) költségvetési, pénzügyi kihatású elõterjesztések véle-
ményezése,

j) a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok
ellátása,

k) az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal, valamint a felügyeleti ellenõrzés által végzett el-
lenõrzésekhez információ- és adatszolgáltatás teljesítése,

(2) A Munkaügyi és illetményszámfejtési osztály fel-
adatköre

a) A közszolgálati jogviszony, munkaviszony létesíté-
sével, megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítése,

b) alkalmazás esetén az esküokmány és az összeférhe-
tetlenségi nyilatkozat meglétének biztosítása,

c) átsorolások, béremelések okmányainak elkészítése,
d) vezetõi megbízások, megbízás visszavonásának,

címadományozás okmányainak elkészítése,
e) felmentések, végkielégítések, jubileumi jutalmak

mértékének megállapítása, okiratok elkészítése,
f) TÉR-okmányok elhelyezése a személyi anyagokba,
g) személyi anyagok, munkaügyi anyagok egyénenkén-

ti kezelése,
h) prémiuméves programban részt vevõk illetményé-

nek, juttatásainak megállapítása, jogosultsági idõ figyelé-
se, megszüntetése, nyilvántartásuk, PM által megfinanszí-
rozott igények összeállítása,

i) közszolgálati, személyi nyilvántartások vezetése,
adatszolgáltatások teljesítése,

j) cafetéria keretek egyénenkénti megállapítása, nyil-
vántartása, név szerinti nyilatkozatok begyûjtése, a keret
felhasználásának nyilvántartása,

k) szabadságok megállapítása, nyilvántartása,
l) nyugdíj igénybevételéhez a jogosultság megállapítása

a személyi anyag adataiból,
m) létszám- és bérnyilvántartás,
n) vagyonnyilatkozat-tételek adminisztratív bonyolí-

tása,

o) a kedvezményes utazásra jogosító igazolások elké-
szítése és kiadása,

p) a személyi juttatások központosított számfejtéséhez
szükséges adatok rögzítése, ellenõrzése, kifizetések telje-
sítése,

q) a családtámogatási és társadalombiztosítási kifizetõ-
helyi feladatok ellátása, a kifizetések számfejtéséhez szük-
séges adatok rögzítése, a rögzített adatok ellenõrzése, kifi-
zetések teljesítése,

r) a foglalkoztatókra elõírt társadalombiztosítási, egész-
ségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási nyilvántartások vezeté-
se, ellenõrzése, bevallások és befizetési kötelezettségek
teljesítése,

s) a központosított illetményszámfejtés gazdálkodón-
kénti magánnyugdíj-pénztári, önkéntes kölcsönös biztosí-
tó- és egészségpénztári tagdíj levonással, megfizetéssel,
bevallással kapcsolatos adatszolgáltatás adatainak rögzíté-
se, ellenõrzése, a magánnyugdíjpénztár-választással kap-
csolatos nyilatkozatok rögzítése, az adatszolgáltatás ada-
tainak ellenõrzése,

t) a személyi jövedelemadózással kapcsolatos munkál-
tatói feladatok ellátása,

u) a Központosított Illetményszámfejtési Rendszer ada-
taiból információ- és adatszolgáltatás teljesítése (Magyar
Államkincstár, felügyeleti szerv, Vezetõi Információs
Rendszer),

v) a számfejtett személyi juttatások alapján esedékes be-
fizetési kötelezettségek teljesítése,

w) a fõkönyvi könyvelés részére bérfeladás készítése,
adatainak egyeztetése.

(3) A Pénzügyi és számviteli osztály feladatköre
a) Költségvetési javaslat összeállítása, ennek során elõ-

irányzatok összehangolása a hivatal jóváhagyott éves
munkaprogramjával,

b) az intézményi hatáskörû elõirányzat-módosítások be-
nyújtása a Magyar Államkincstár részére,

c) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák forgal-
mának bonyolítása, utalványozási, ellenjegyzési, érvénye-
sítési, a munkafolyamatba épített ellenõrzési feladatok el-
látása, kötelezettségvállalások teljes körû nyilvántartása,

d) az árubeszerzések, beruházások, felújítások, szolgál-
tatások, nemzetközi pályázatok pénzügyi bonyolítása,

e) szállítók, vevõk, adósok nyilvántartása, fizetési köte-
lezettségek határidõre történõ teljesítésének biztosítása,

f) áfa-nyilvántartás vezetése, adóbevallások elkészítése,
benyújtása,

g) házipénztár mûködtetése,
h) a KSH mint költségvetési szerv számszaki beszámo-

lójának szöveges indoklása,
i) a lakásépítési, -vásárlási kölcsönök folyósítása, tör-

lesztések teljesítésének ellenõrzése,
j) statisztikai jelentések készítése és továbbítása,
k) a KSH fejezet teljes körû könyvvezetési teendõinek

ellátása,
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l) a KSH fejezethez tartozó költségvetési szervek és fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok féléves, éves költségvetési
beszámolójának, mérlegjelentéseinek elkészítése,

m) leltározás elõkészítése, végrehajtása, kiértékelése,
n) közremûködés a felesleges vagyontárgyak értékelé-

sében, a selejtezés lebonyolításában,
o) analitikus nyilvántartások vezetése, adatainak egyez-

tetése a fõkönyvi nyilvántartás adataival,
p) a külföldi kiküldetésekkel összefüggõ ügyintézési

(repülõjegyek és egyéb menetjegyek beszerzése, biztosí-
tás, vízum, szállás stb.) feladatok ellátása, pénzügyi elszá-
molásuk elkészítése,

q) a pályázatot kezdeményezõ szervezeti egységgel
együttmûködve a pályázati eljárások elõkészítése, lefoly-
tatása, írásban történõ dokumentálása, a pályázatokkal
kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése,

r) a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásához kap-
csolódó szabályzatok elkészítése és folyamatos aktualizá-
lása,

s) a KSH kezelésében lévõ ingatlanokkal kapcsolatos
ügyrendben meghatározott feladatok ellátása.

(4) A Közbeszerzési osztály feladatköre
a) A KSH éves összesített közbeszerzési tervének elké-

szítése,
b) a közbeszerzési eljárást kezdeményezõ szervezeti

egységgel és a háttérintézményekkel együttmûködve a
közbeszerzési eljárások elõkészítése, lefolytatása, írásban
történõ dokumentálása, közzétételi feladatok elvégzése,

c) a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá
tartozó kiemelt termékek beszerzése, e-közbeszerzés al-
kalmazása,

d) a KSH éves beszerzéseirõl – külön jogszabályban
meghatározott minta alapján – éves statisztikai összegzés
készítése és megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részé-
re.

2. §

Mûszaki és rendszertechnikai fõosztály

(1) A Rendszertechnikai osztály feladatköre
a) A KSH mûszaki és rendszertechnikai infrastruktúrá-

jának fejlesztése és üzemeltetése,
b) a KSH mobil és vezetékes kommunikációs infra-

struktúrájának fejlesztése és üzemeltetése,
c) a KSH Oracle, és üzemeltetésre átvett egyéb adatbá-

zisainak adminisztrálása, az adatbázis-kezelõ rendszer
karbantartása,

d) az informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztésének
rendszertechnikai és adatbázis adminisztrátori támoga-
tása,

e) az ügyvitelt elõsegítõ számítástechnikai rendszerek
– ideértve az elektronikus iratkezelés rendszerét is – kar-
bantartása, támogatása,

f) a KSH mûszaki és rendszertechnikai alaprendszerei-
nek – munkaállomások, nyomtatók, irodai és egyéb szoft-
verek – üzemeltetése, helpdeszkszolgáltatás,

g) a informatikai eszközök nyilvántartása.

(2) A Mûszaki és üzemeltetési osztály feladatköre
a) Beruházások, felújítások mûszaki lebonyolítása,
b) a KSH kezelésében lévõ épületek üzemeltetésével,

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
c) a KSH gépjármûparkjával kapcsolatos feladatok vég-

rehajtása,
d) a szakhatósági (építési, tûzoltósági, önkormányzati,

munkavédelmi, ÁNTSZ stb.) engedélyek beszerzése,
e) a KSH vagyonvédelmének biztosítása,
f) a munka- és tûzvédelmi feladatok ellátása, munkavé-

delmi oktatások megszervezése,
g) a KSH postaforgalmának bonyolítása, szállítási fel-

adatok elvégzése,
h) készletraktározási feladatok ellátása,
i) az õrzõ-védõ, a takarítási, a portaszolgálati és a gond-

noki feladatok ellátásának megszervezése, végrehajtásá-
nak ellenõrzése,

j) a feladatok ellátásához kapcsolódó szabályzatok elké-
szítése,

k) rendezvények lebonyolításához szükséges feltételek
biztosítása,

l) a KSH kezelésében lévõ ingatlanokkal kapcsolatos
ügyrendben meghatározott feladatok ellátása,

m) üdültetési feladatok bonyolítása.

3. §

Informatikai fõosztály

(1) A Gazdaságstatisztikai adatfeldolgozó osztály fel-
adatköre

A gazdaságstatisztikai adatgyûjtések területén:
a) a fõosztályok megrendelései alapján az adatfeldolgo-

zás informatikai tervezése, alkalmazásfejlesztés, üzemel-
tetés,

b) az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fej-
lesztése és karbantartása,

c) az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkal-
mazói rendszerek fejlesztése, karbantartása,

d) az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek in-
formatikai fejlesztése és karbantartása.

(2) A Lakossági adatgyûjtések adatfeldolgozó osz-
tály feladatköre

Az interjú típusú adatgyûjtések, lakásstatisztikai, infor-
mációstatisztikai, kiskereskedelmi, idegenforgalmi adat-
gyûjtések és a népszámlálás területén:

a) a statisztikai fõosztályok megrendelései alapján az
adatfeldolgozás informatikai tervezése, alkalmazásfej-
lesztés, üzemeltetés,
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b) az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fej-
lesztése és karbantartása,

c) az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkal-
mazói rendszerek fejlesztése, karbantartása,

d) az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek in-
formatikai fejlesztése, karbantartása,

e) speciális feladata körében:
ea) ellátja a SAS, TPL, SPSS és Blaise szoftverek ter-

mékfelelõsi feladatait és adminisztrációját.

(3) A Népmozgalmi és egészségügyi adatfeldolgozó
osztály feladatköre

A népesedés-, egészségügy-, szociális, oktatás-, kuta-
tás-fejlesztés, külkereskedelem-statisztikai, fogyasztói ár-
statisztikai, közlekedés-, kommunális-, környezet-, pénz-
ügy-statisztikai adatgyûjtések területén:

a) a statisztikai fõosztályok megrendelései alapján adat-
feldolgozás informatikai tervezése, alkalmazásfejlesztés,
üzemeltetés,

b) az adatgyûjtések adat-elõkészítõ rendszereinek fej-
lesztése és karbantartása,

c) az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó informatikai alkal-
mazói rendszerek fejlesztése, karbantartása,

d) az adatgyûjtésekhez kapcsolódó egyes regiszterek in-
formatikai fejlesztése, karbantartása.

(4) A Tájékoztatási rendszerfejlesztési osztály fel-
adatköre

a) Az adattárház, a tájékoztatási adatbázis és a területi
adatbázisok, a kutatószoba és a SZEVIR-adattárház infor-
matikai rendszereinek fejlesztése, karbantartása,

b) a szakfõosztályok adattárház-tervezési munkáinak
informatikai támogatása,

c) az ORACLE-adattárházeszközök termékfelelõsi fel-
adatainak ellátása,

d) az adattárház/tájékoztatási adatbázis felhasználóinak
és a statisztikusok adattárház-üzemeltetési feladatainak a
támogatása.

(5) Az Alkalmazásfejlesztési osztály feladatköre
a) A KSH kiemelt statisztikai információs rendszerei-

nek informatikai fejlesztése,
b) az informatikai fejlesztések módszertani felügyelete,

minõségbiztosítása,
c) a GSZR karbantartó rendszerének informatikai fej-

lesztése és karbantartása,
d) az ORACLE-fejlesztõ eszközök termékfelelõsi fel-

adatai,
e) az informatikai stratégia kialakítása.

(6) Az Adatgyûjtés rendszerfejlesztési osztály fel-
adatköre

a) Az adatgyûjtés-szervezés, adat-elõkészítés informa-
tikai koncepcióinak kialakítása,

b) az adatgyûjtés-szervezés általános programrendsze-
rének (GÉSA) fejlesztése és karbantartása,

c) az adat-elõkészítés általános programrendszerének,
az ADEL-keretrendszernek fejlesztése, a keretrendszerre

épülõ adat-elõkészítõ alkalmazások fejlesztési folyamatá-
nak minõségbiztosítása,

d) az elektronikus adatgyûjtési rendszer fejlesztése és
karbantartása,

e) az e-kérdõívek véglegesítése,
f) az adatszolgáltatók részére helpdeszkszolgáltatás.

4. §

Tájékoztatási fõosztály

(1) Az Információszolgálat (osztály) feladatköre
a) Ügyfél-tájékoztatás telefonszolgálat, levelezés és

személyes ügyfélfogadás formájában, magyarul és idegen
nyelven,

b) kutatószoba mûködtetése, kapcsolattartás a kutatók-
kal,

c) a területi szervezeti egységek információszolgálatai-
nak szakmai irányítása,

d) tevékenységek, termékek, szolgáltatások konkrét be-
sorolására vonatkozó megkeresésekre hivatalos állásfog-
lalások kiadása,

e) a statisztikai-szakmai bevételszerzõ tevékenység
stratégiai fejlesztésének tervezése, a végrehajtás koordiná-
lása,

f) a kiadványok, statisztikai adatok és a hozzáadott ér-
tékkel növelt szolgáltatások értékesítésének szervezése és
koordinálása.

(2) A Tájékoztatási koordinációs és elemzõ osztály
feladatköre

a) A tájékoztatási tevékenység tervezése, koordinálása,
b) a rendszeresen megjelenõ, átfogó elemzõ és nemzet-

közi kiadványok, valamint egyedi adatösszeállítások,
elemzések készítése,

c) a gyorstájékoztatók és elemzõ kiadványok lektorálá-
sa,

d) sajtókapcsolatok ápolása, sajtótájékoztatók szervezé-
se, sajtóközlemények kiadása,

e) rendszeres és eseti adatszolgáltatás a nemzetközi
szervezetek részére, a nemzetközi szervezetek tájékoztatá-
si programjainak koordinálása hivatalon belül és a partner-
intézményekkel,

f) az EU-INFO szolgálat mûködtetése, fejlesztése,
g) az elektronikus Hírlevél, a Szám-LAP internetes ma-

gazin, valamint külsõ szakmai folyóiratok KSH-rovatának
készítése.

(3) Az Adatgyûjtemények szerkesztõsége (osztály)
feladatköre

a) Az összefoglaló adatgyûjtemények tartalomszerkesz-
tése,

b) a tájékoztatási adatbázis és a STADAT felelõs szer-
kesztõi feladatainak ellátása, a Településstatisztikai Adat-
bázis Rendszer (T-STAR) tartalomszerkesztése,
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c) a KSH honlapjának fejlesztése, mûködtetése, szer-
kesztése, elektronikus tartalomszolgáltatás,

d) internetes alkalmazások tervezése, programozása,
e) a nyomdai és elektronikus kiadványok formai arcula-

tának kialakítása, szerkesztése, a kiadványok elõkészítése
a nyomdai, az internetes és a CD/DVD-n történõ publiká-
lásra,

f) a KSH tevékenységéhez kapcsolódó angol nyelvi for-
dítási, lektorálási feladatok támogatása,

g) az OSAP-kérdõívek és a kitöltési útmutatók, a kiad-
ványok és a KSH által használt nyomtatványok gyártatása,
valamint expediálása.

(4) A Területi tájékoztatási osztály feladatköre
a) A közép-magyarországi régió tájékoztatási tevékeny-

ségének tervezése és végrehajtása, területi kiadványok
összeállítása, eseti adatkérések teljesítése, a közép-ma-
gyarországi regionális honlap tartalomszerkesztése,

b) az igazgatóságok tájékoztatási munkájának szakmai
koordinálása,

c) a Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer
(MR-STAR), valamint a Budapesti Statisztikai Adatbázis
Rendszer (BP-STAR) tartalomszerkesztése,

d) a területi statisztika módszertanának fejlesztése,
e) az Urban Audit városstatisztikai adatszolgáltatás ko-

ordinálása a KSH-n belül és a partnerintézményekkel,
adatszolgáltatás az EUROSTAT részére,

f) a Területi Statisztika címû folyóirat szerkesztésével
összefüggõ feladatok ellátása.

5. §

Tervezési fõosztály

(1) A Program- és erõforrás tervezési osztály feladat-
köre

a) Koordinációs feladatok ellátása a „A KSH stratégiá-
ja” címû dokumentum összeállítása során, idõszakos érté-
kelõ jelentések készítése,

b) a Stratégiai Fejlesztési Tanács (SFT) üléseinek elõké-
szítése, az SFT adminisztrációs feladatainak ellátása, kon-
zultáció nyújtása a fejlesztési projektek irányításához, mû-
ködtetéséhez,

c) a fejlesztési projektek monitoringrendszerének mû-
ködtetése, helyzetképek készítése a fejlesztési munkák ak-
tuális feladatairól,

d) a KSH makro BSC mutatószám katalógusának kar-
bantartása, a mutatók folyamatos nyomon követése és köz-
zététele,

e) a programtervezés koordinálása, a programtervezés
ügyrendjének meghatározása, a tervezés nómenklatúrái-
nak karbantartása, felülvizsgálata, és a tervezéshez hasz-
nált számítógépes alkalmazás mûködésének felügyelete,

f) a KSH éves munkaprogramjának összeállítása a szer-
vezeti egységek tervei alapján, ennek során a munkaprog-

ram és a KSH költségvetési-pénzügyi tervének összehan-
golása, egyeztetése,

g) az év közben induló új programok, illetve módosítá-
sok nyilvántartása, módszertani segítségnyújtás a prog-
ramgazda számára a változtatások megtervezéséhez,

h) az Elektronikus Munkaidõ Nyilvántartási Rendszer
(EMU) mûködtetése,

i) adatszolgáltatás a Szervezeti és Vezetõi Információs
Rendszer (SZEVIR) felé.

(2) A Teljesítménymérési és -elemzõ osztály feladat-
köre

a) A programok teljesítménymutatóinak kidolgozása a
szervezeti egységekkel együttmûködésben. A mérés, érté-
kelés módszertanának kialakítása,

b) folyamat-minõségbiztosítási rendszer bevezetése,
mûködtetése, az információk begyûjtése és rendszerezése,
dokumentálása,

c) a szervezeti egységek teljesítményméréshez és folya-
mat-minõségbiztosításhoz kapcsolódó önértékelési, moni-
toring feladatainak meghatározása és koordinálása,

d) a teljesítménymutatók folyamatos figyelemmel kísé-
rése a szervezeti egységekkel közösen kialakított szem-
pontok alapján. A kitûzött – elvárt teljesítmények (outpu-
tok), a minõség és a felhasznált erõforrások viszonyának
elemzése,

e) a KSH gazdálkodási, erõforrás-felhasználási infor-
mációinak átfogó elemzése, összefoglalók, rendszeres és
ad hoc vezetõi jelentések készítése, visszacsatolás a szer-
vezeti egységek felé, különösen az általuk végzett moni-
toringfeladatok eredményérõl,

f) a Szervezeti és Vezetõi Információs Rendszer
(SZEVIR) mûködtetése, felügyelete, fejlesztése. Adatfo-
gadás, a VIR-portál tartalmának karbantartása,

g) integrált termelésirányítási rendszer fejlesztése, mû-
ködtetése,

h) a Hivatal mûködésérõl szóló éves jelentés elkészí-
tése.

6. §

Elnökhelyettesi titkárság

a) Ellátja az elnökhelyetteshez érkezõ iratok ügyviteli
feladatait,

b) értékeli, háttérinformációval ellátja a döntésre érkezõ
ügyeket,

c) az elnökhelyettes kizárólagos jogkörébe tartozó fel-
adatokat folyamatosan nyomon követi,

d) elõkészíti az elnökhelyettes programjait, szakmai
megbeszéléseit, ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs
feladatokat,

e) elkészíti az elnökhelyettes munkamegbeszéléseinek
az emlékeztetõit, figyelemmel kíséri a feladatok teljesíté-
sét,

f) üzemeltetési, biztonsági szabályzatok kidolgozása.
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7. §

Igazgatóságok

Az igazgatóságok a KSH területi szervezeti egységei.
Az igazgatóságok igazgatósági központból, képviseletbõl
és távmunkahelyekbõl állnak. Az igazgatóságokon foglal-
koztatott dolgozók a munkavégzés helyétõl függetlenül a
munkakörüknek és a munkaköri leírásuknak megfelelõ
osztályhoz tartoznak.

7/A. §

Debreceni Igazgatóság

Irányítja és koordinálja a szolnoki és nyíregyházi képvi-
seletek munkáját.

(1) Az Adatgyûjtés-elõkészítési osztály feladatköre
A foglalkoztatás-, a munkaerõ-statisztika, a társadalmi

rétegzõdés, az életkörülmények, a háztartások statisztiká-
ja, a fogyasztóiár-statisztika, a turizmus-, továbbá az infor-
mációstatisztika vizsgálatára vonatkozó, lakossági össze-
írásokon alapuló statisztika területén:

a) programok tervezése, irányítása és monitoringja kö-
rében:

aa) erõforrás- és költségtervezés,
ab) teljesítések elszámolása, monitoringja,
b) adatgyûjtések tervezése körében:
ba) az adatgyûjtési folyamat tervezése, elõkészítése,
bb) a minták koordinációja,
bc) a felvételek ütemezésének egyeztetése,
c) adatgyûjtések szervezése, adat-elõkészítés körében:
ca) címlisták készítése,
cb) ellenõrzõ listák készítése,
d) az adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek köré-

ben:
da) a termelési folyamat adat-elõkészítési és -javítási

szakaszához kapcsolódó informatikai feladatok ellátása,
e) további speciális feladatok körében:
ea) az igazgatóság infrastrukturális hátterének mûköd-

tetése.

(2) A Szervezési osztály feladatköre
A foglalkoztatás-, a munkaerõ-statisztika, a társadalmi

rétegzõdés, az életkörülmények, a háztartások statisztiká-
ja, a fogyasztóiár-statisztika, a turizmus-, továbbá az infor-
mációstatisztika vizsgálatára vonatkozó, lakossági össze-
írásokon alapuló statisztika területén:

a) adatgyûjtések szervezése:
aa) összeírók felvétele, felkészítése, oktatása,
ab) nyomtatványellátás,
ac) szerzõdéskötés elõkészítése,
ad) helyszíni ellenõrzés.

(3) Az Adatfeldolgozó osztály feladatköre
A foglalkoztatás-, a munkaerõ-statisztika, a társadalmi

rétegzõdés, az életkörülmények, a háztartások statisztiká-
ja, a fogyasztóiár-statisztika, a turizmus-, továbbá az infor-
mációstatisztika vizsgálatára vonatkozó, lakossági össze-
írásokon alapuló statisztika területén:

a) adat-elõkészítés körében:
aa) szakmai kapcsolattartás az összeírókkal,
ab) a beérkezõ kérdõívek rögzítése, elemi szintû pótlás

és javítás.

(4) Az Adatgyûjtés-módszertani és minõség-ellenõr-
zési osztály feladatköre

A foglalkoztatás-, a munkaerõ-statisztika, a társadalmi
rétegzõdés, az életkörülmények, a háztartások statisztiká-
ja, a fogyasztóiár-statisztika, a turizmus-, továbbá az infor-
mációstatisztika vizsgálatára vonatkozó, lakossági össze-
írásokon alapuló statisztika területén:

a) adatgyûjtési módszertan dokumentálása, karbantartá-
sa, fejlesztése, kapcsolattartás területén:

aa) kapcsolattartás a szakfõosztályokkal,
ab) az adatgyûjtések módszereinek összevetése, fejlesz-

tése,
ac) a mintakoncentráció vizsgálata,
b) adatgyûjtések tervezése körében:
ba) a kérdõívek, segédanyagok összehangolása, készí-

tése,
bb) adat-ellenõrzési szempontok kidolgozása, specifi-

kációk véleményezése, készítése,
bc) tesztek, próbafelvételek értékelése,
c) adatgyûjtések szervezése, adat-elõkészítés körében:
ca) a szervezõk oktatása, felkészítése,
cb) a felvételek lebonyolításának értékelése, a területi

munka vizsgálata, racionalizálása,
d) az adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek köré-

ben:
da) a rögzített adatállomány tisztázása, minõség-ellen-

õrzése, javítása,
db) hibaelemzés eredményeinek visszacsatolása,
e) tájékoztatás, információszolgálat körében:
ea) számjelügyintézés ügyfélszolgálatának ellátása.

(5) Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály
feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.
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7/B. §

Gyõri Igazgatóság

Irányítja és koordinálja a szombathelyi és zalaegerszegi
képviseletek munkáját.

(1) Adatgyûjtés-elõkészítési és minõség-ellenõrzési
osztály feladatköre

A környezetstatisztika, az információstatisztika, a gaz-
dasági szervezetek demográfiája, teljesítménye és ráfordí-
tásai szakstatisztikából a nonprofit szervezetek statisztiká-
ja, a turizmusstatisztikán belül a határfelvételek és a re-
giszter-karbantartás adatgyûjtések területén:

a) adatgyûjtések elõkészítése, szervezése, végrehajtása,
b) az adat-elõkészítéssel kapcsolatos mûveletek köré-

ben az adat-ellenõrzési szempontok kialakítása, specifiká-
ciók készítése,

c) további speciális feladatai körében:
ca) az igazgatóság infrastrukturális hátterének mûköd-

tetése,
cb) az informatikai rendszerek folyamatos üzemelteté-

se, az informatikai biztonsági feladat ellátása.

(2) Adatfeldolgozó osztály feladatköre
A környezetstatisztika, az információstatisztika, a gaz-

dasági szervezetek demográfiája, teljesítménye és ráfordí-
tásai szakstatisztikából a nonprofit szervezetek statisztiká-
ja és a regiszter-karbantartás adatgyûjtések területén:

a) az adat-elõkészítésen belül kérdõív ellenõrzése, rög-
zítése,

b) a környezetstatisztika, az információstatisztika és a
nonprofit adatgyûjtéseknél az adatszolgáltatói regiszterek
kezelése, karbantartása, a szükséges felülvizsgálatok vég-
rehajtása.

(3) Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály
feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.

7/C. §

Miskolci Igazgatóság

Irányítja és koordinálja az egri és salgótarjáni képvise-
letek munkáját.

(1) Lakás- és kommunálisstatisztikai osztály feladat-
köre

Lakásstatisztika, kommunálisellátás-statisztika, kuta-
tás-fejlesztés és innovációs statisztika területein:

a) adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
b) adat-elõkészítés,
c) az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantar-

tása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása.

(2) Szociális-, egészségügy- és oktatásstatisztikai osz-
tály feladatköre

A szociális-, egészségügy, oktatás- és igazságügy-sta-
tisztika területein:

a) adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
b) adat-elõkészítés,
c) az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantar-

tása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása.

(3) Tájékoztatási és információszolgáltatási osztály
feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.

7/D. §

Pécsi Igazgatóság

Irányítja és koordinálja a kaposvári és szekszárdi képvi-
seletek munkáját.

(1) A Belkereskedelmi statisztikai osztály feladatkö-
re

A belkereskedelem-statisztika: a kiskereskedelem, a
nagykereskedelem, a jármû- és üzemanyag-kereskedelem,
valamint a gépjármûjavítás területén:

a) adatgyûjtések szervezése, végrehajtása,
b) az adatgyûjtésekhez kapcsolódó adat-elõkészítés és

az adatfeldolgozással kapcsolatos mûveletek.

(2) A Szállításstatisztikai osztály feladatköre
Az áru- és személyszállítás-statisztika területén:
a) adatgyûjtések szervezése, adat-elõkészítés,
b) további speciális feladatai körében:
– az igazgatóság infrastrukturális hátterének mûködte-

tése.

(3) A Turizmusstatisztikai osztály feladatköre
A turizmusstatisztikai adatgyûjtések közül (a lakossági

összeírások kivételével): a szálláshelyek kapacitása, ven-
dégforgalma, kihasználtsága, az utazásszervezés és -köz-
vetítés statisztika területén:

a) az adatgyûjtések szervezése, adat-elõkészítés,

3. szám STATISZTIKAI KÖZLÖNY 137



b) további speciális feladatai körében:
– az igazgatóság informatikai rendszereinek folyama-

tos üzemben tartása, felhasználói támogatása, az informa-
tikai biztonsági feladatok ellátása.

(4) A Tájékoztatási és információszolgáltatási osz-
tály feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.

7/E. §

Szegedi Igazgatóság

Irányítja és koordinálja a békéscsabai és kecskeméti
képviseletek munkáját.

(1) Adatgyûjtés-elõkészítési és módszertani osztály
feladatköre

A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-statisztika terüle-
tén:

a) adatgyûjtések tervezése körében:
aa) az adatgyûjtési folyamat tervezése, elõkészítése,
ab) az adatfelvételi folyamatok egyes fázisaihoz szük-

séges munkaerõ és költségek megtervezése,
ac) a kérdõívek, útmutatók és egyéb dokumentumok el-

készítése, véglegesítése;
b) adatgyûjtések elõkészítése körében:
ba) az adatgyûjtések lebonyolításának megtervezése, a

módszerek kidolgozása,
bb) az adatfelvételek fõpróbájának megtervezése, lebo-

nyolítása, az oktatási segédanyagok elkészítése;
c) módszertan dokumentálása, fejlesztése, kapcsolattar-

tás körében:
ca) az adatgyûjtések módszereinek kidolgozása, fej-

lesztése,
cb) részvétel a mintavételi eljárásban,
d) további speciális feladatai körében:
da) területi növényi és állati termékmérlegek elkészíté-

se.

(2) Szervezési és minõség-ellenõrzési osztály feladat-
köre

A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-statisztika terüle-
tén:

a) adatgyûjtések szervezése körében:
aa) az adatgyûjtésekért felelõs munkatársak, összeírók

szakmai felkészítése,
ab) kérdõívek, útmutatók, rögzítõ programok teszte-

lése,

ac) kérdõívek logisztikájának kialakítása, lebonyolítá-
sa,

b) adat- és folyamatminõség biztosítása körében:
ba) az összeíró hálózat munkájának ellenõrzése, moni-

toringja, értékelése,
bb) a rögzített adatállományok minõség-ellenõrzése, ja-

vítása, véglegesítése.

(3) Adat-elõkészítési osztály feladatköre
A mezõgazdaság-, erdõgazdálkodás-statisztika terüle-

tén:
a) adat-elõkészítéssel kapcsolatos mûveletek körében:
aa) az adatrögzítések elõkészítése, érkeztetés, sürgetés,
ab) a beérkezett kérdõívek ellenõrzése, rögzítése, javí-

tása,
b) további speciális feladatai körében:
ba) az igazgatóság infrastrukturális hátterének mûköd-

tetése.

(4) A Tájékoztatási és információszolgáltatási osz-
tály feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.

7/F. §

Veszprémi Igazgatóság

Irányítja és koordinálja a székesfehérvári és tatabányai
képviseletek munkáját.

(1) Az Adatgyûjtés-elõkészítési és minõség-ellenõr-
zési osztály feladatköre

A népességstatisztikán belül, a népmozgalmi statisztika
területén:

a) adatgyûjtések elõkészítése, szervezése és végrehajtá-
sa,

b) az adat-elõkészítéssel kapcsolatos mûveletek köré-
ben az adat-ellenõrzési szempontok kialakítása, aktualizá-
lása,

c) további speciális feladatai körében:
bb) az igazgatóság informatikai rendszereinek folyama-

tos üzemben tartása.

(2) Az Adat-elõkészítési osztály feladatköre
A népességstatisztikán belül, a népmozgalmi statisztika

területén:
a) adat-elõkészítésen belül kérdõívkódolás, -ellenõrzés

és -rögzítés, -javítás.
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(3) A Tájékoztatási és információszolgáltatási osz-
tály feladatköre

a) A társadalmi-gazdasági jelenségek folyamatos elem-
zése, regionális, megyei, kistérségi és települések szinten,

b) a nemzetközi együttmûködés keretében közös kiad-
ványok készítése,

c) információszolgálat,
d) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
e) KSH-kiadványok terjesztése, marketingfeladatok el-

látása,
f) a regionális honlapok karbantartása, frissítése.

VI. Fejezet

A KSH testületei és munkabizottságai

1. §

Testületek

(1) Vezetõi Tanácsadó Testület (VTT)
Az elnök vezetésével mûködõ döntés-elõkészítõ, ta-

nácsadó és véleményezõ fórum.
Feladatkörébe tartozik írásbeli tájékoztatók és elõter-

jesztések megvitatása, a KSH tevékenységét érintõ alapve-
tõ irányelvek, koncepciók kialakítása, a KSH munkájának
átfogó értékelése, a szakmai kollégium és állandó munka-
bizottság vezetõi beszámolójának megvitatása.

A testület üléseit esetenként, de legalább negyedéven-
ként tartja.

Tagjai: az elnök, az elnökhelyettesek, a szakmai kollé-
giumok és az állandó munkabizottságok vezetõi.

A testület titkára az elnöki titkárság vezetõje. Az ülések
elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminiszt-
rációs feladatokat az elnöki titkárság látja el.

(2) Tudományos Tanács (TT)
A Tudományos Tanács az elnök tanácsadó testülete.
A Tudományos Tanács (TT) a statisztikai módszertan

fejlesztésének tudományos megalapozása, a statisztikai tu-
domány nemzetközi eredményeinek nyomon követése, a
statisztikához kapcsolódó tudományágakkal való szoro-
sabb együttmûködés érdekében állásfoglalásokat és aján-
lásokat dolgoz ki a hivatalos statisztikai szolgálat számára.

A TT elsõdlegesen azokban a kérdésekben foglal állást,
amelyek megvizsgálására az elnök felkéri. A TT üléseit
szükség szerint, illetve üléstervének megfelelõen tartja.

A TT üléseire alkalmanként – a költségvetési lehetõsé-
gektõl függõen – külföldi szakértõ is meghívható.

A TT elnöke a KSH elnöke vagy egy általa megbízott
személy. Tagjainak létszáma 12 fõ, akiket az elnök bíz
meg határozatlan idõre, és akiknek legalább fele tudomá-
nyos minõsítéssel rendelkezik.

A TT titkársági teendõit a Statisztikai kutatási és mód-
szertani fõosztály látja el. A Statisztikai kutatási és mód-

szertani fõosztály gondoskodik az ülések elõkészítésérõl,
megszervezésérõl. Az ülésrõl szóló emlékeztetõ készítõjét
az ülés elnöke jelöli ki.

(3) Vezetõi kollégium
Az elnök, az elnökhelyettesek, a fõosztályvezetõk, ön-

álló osztályvezetõ és az igazgatók közötti közvetlen infor-
mációcserét biztosító konzultatív, kommunikációs fórum.
Esetenként a KSH egészét érintõ kérdésekben döntés-elõ-
készítõ feladatot lát el.

(4) Szakmai kollégiumok
Egy-egy jelentõsebb (több szervezeti egységet érintõ)

szakstatisztikai, illetve termelési munkaszakaszhoz kap-
csolódó témakör, feladatainak folyamatos vagy ad hoc ko-
ordinálására létrehozott konzultatív, esetenként dön-
tés-elõkészítõ testületek:

a) lakossági összeírások szakmai kollégium,
b) vállalkozásstatisztikai szakmai kollégium,
c) nemzeti számlák szakmai kollégium,
d) adminisztratív adatforrások és adatátvételek szakmai

kollégium,
e) módszertani szakmai kollégium.
A szakmai kollégiumok vezetõit a tagok maguk közül

választják. Munkájukról évente egyszer beszámolnak a
Vezetõi Tanácsadó Testület elõtt.

2. §

Állandó munkabizottságok

(1) Adatgyûjtési koordinációs bizottság
Feladata ajánlások kidolgozása az adatgyûjtési munka

színvonalának javítására, a termelésben koordinációt
igénylõ kérdések megvitatása, a legjobb gyakorlat elter-
jesztése az egyes termelési munkaszakaszokban, valamint
informatikai javaslatok kidolgozása az adatgyûjtés szerve-
zése, az adat-elõkészítés és az adatgyûjtés termelési kom-
petenciához kapcsolódó feladatellátásra vonatkozóan.
Szükség esetén a fenti kérdésekben döntést kezdeményez.

Napirendjére tûz minden olyan kérdést, amit az elnök,
az elnökhelyettes vagy a bizottság tagjainak többsége
megvitatásra javasol.

A bizottság vezetõje a gazdasági elnökhelyettes, tagjai a
termelési kompetenciával rendelkezõ termelési egységek
vezetõi (igazgatóságok, Vállalkozás-statisztikai fõosztály
vezetõje, az Árstatisztikai fõosztály vezetõje, a Külkeres-
kedelem-statisztikai fõosztály vezetõje, az Informatikai
fõosztály vezetõje).

A bizottság titkárát a bizottság vezetõje jelöli ki.
Az ülésrõl emlékeztetõ készül, mely a KSHÁLÓ-n ke-

rül közzétételre.

(2) Adatvédelmi bizottság
Feladata a KSH-t érintõ, adatok kezelésével, védelmé-

vel és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos elnöki dön-
tések elõkészítése, döntési javaslatok kidolgozása.
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A bizottság elsõdlegesen az egyedi adatok védelmével,
valamint a közérdekû adatok nyilvánosságával kapcsolat-
ban fogalmaz meg javaslatokat, de állást foglal minden
olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban a KSH elnöke
megbízza.

A bizottság szükség szerint ülésezik. A bizottság össze-
hívását és napirendjének meghatározását a bizottság elnö-
ke kezdeményezi. A bizottság a KSH elnökének jóváha-
gyásával saját ügyrendet fogad el.

A bizottság elnöke az adatvédelmi felelõsi feladatok el-
látásáért felelõs Jogi és igazgatási osztály vezetõje.

Tagjai: a Tájékoztatási fõosztály, a Statisztikai kutatási
és módszertani fõosztály, az Informatikai fõosztály, illetve
egy szakstatisztikai fõosztály és egy igazgatóság képvise-
lõje.

A bizottság tagjait a KSH elnöke bízza meg.
A titkársági feladatokat a Jogi és igazgatási osztály

látja el: elkészíti az ülések emlékeztetõit, amelyeket a
KSHÁLÓ-n megjelentet.

(3) Oktatási bizottság (OB)
Feladata a KSH belsõ képzési rendszerének felügyelete,

a képzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatos döntések
elõkészítése.

Az OB szükség szerint ülésezik, üléseit a bizottság elnö-
ke hívja össze, de összejövetelét bármelyik bizottsági tag
kezdeményezheti rendkívüli alkalommal is. Az igényt a
bizottság titkárának kell jelezni.

A bizottság elnöke a humánpolitikai osztály vezetõje.
Tagjai: az Informatikai fõosztály képviselõje, rotációs

rendszerben két fõosztályvezetõ és egy igazgató, a humán-
politikai osztály vezetõje.

A bizottság titkára a humánpolitikai osztály kijelölt
munkatársa.

Az ülések elõkészítésével kapcsolatos teendõket az OB
titkára látja el. Elkészíti az emlékeztetõket, és gondosko-
dik azok KSHÁLÓ-n történõ megjelentetésérõl is.

(4) Stratégiai Fejlesztési Tanács (SFT)
Feladata a KSH-t átfogóan érintõ fejlesztési elképzelé-

sekkel, koncepciókkal kapcsolatos tervek véleményezése,
döntési javaslat megfogalmazása. Az eredmények értéke-
lése, az elnöki döntések meghozatalának segítése.

Az SFT szükség szerint ülésezik. Az SFT összehívását
és napirendjének meghatározását a bizottság elnöke kez-
deményezi.

Az SFT ülései írásos elõterjesztés alapján szervezhetõk,
kivéve, ha az elnök tájékoztatási céllal hívja össze az
SFT-t.

A bizottság elnöke: a KSH elnöke.
Tagjai: a KSH elnökhelyettesei és az elnök által felkért

további személyek, valamint a Tervezési fõosztály vezetõ-
je, mint az SFT titkára.

A titkársági feladatokat a Tervezési fõosztály látja el, el-
készíti az SFT-ülések emlékeztetõit, melyet elnöki jóváha-
gyást követõen a szakmai és publikációs anyagokkal
együtt a KSHÁLÓ-n megjelentet.

(5) Jóléti bizottság
Feladata: a hatáskörébe tartozó ügyekben (a Ktv.-ben

foglalt szociális támogatások, valamint a KSH-ból a nyug-
állományba vonultak támogatásával kapcsolatos ügyek)
javaslatot tegyen a döntésre jogosult gazdasági elnökhe-
lyettesnek. Ezen túlmenõen dönt a hivatali lakáskölcsönök
odaítélésérõl.

Tagjai: a bizottság hattagú testület, amelybe egy-egy ta-
got delegálnak az érdek-képviseleti szervek, egy tagot a
személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység, vala-
mint a költségvetési feladatokat ellátó szervezeti egység,
két fõt a KSH elnöke jelöl ki.

A bizottság elnöke: a bizottság elnökét a bizottság tagjai
sorából a KSH elnöke választja.

A bizottság megállapítja mûködési szabályzatát.
A lakáskölcsönnel kapcsolatos szabályokról külön el-

nöki intézkedés rendelkezik.

FÜGGELÉKEK

1. sz. függelék
A Központi Statisztikai Hivatal ellenõrzési rendszere
2. sz. függelék
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a Köz-

ponti Statisztikai Hivatalban
3. sz. függelék
A KSH gazdasági szervezetének ellenõrzési nyomvo-

nala
4. sz. függelék
Illetményszámfejtés ellenõrzési nyomvonala
5. sz. függelék
Könyvvezetés, beszámolás ellenõrzési nyomvonala
6. sz. függelék
Ellenõrzési nyomvonal a fejezeti kezelésû elõirány-

zatokról
7. sz. függelék
Vagyonnyilatkozat-tételhez kötött munkakörök
8. sz. függelék
Szervezeti felépítés ábrája

1. sz. függelék
a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A Központi Statisztikai Hivatal
ellenõrzési rendszere

Függetlenített belsõ ellenõrzés

A KSH Ellenõrzési osztálya ellátja a KSH belsõ ellenõr-
zését, továbbá ellenõrzést végez a KSH felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szerveknél.
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Az Ellenõrzési osztály függetlenített belsõ ellenõrzéssel
kapcsolatos feladata:

– Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes
és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének,
mûködésének a jogszabályoknak és a belsõ szabályozás-
nak való megfelelését.

– Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellen-
õrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, haté-
konyságát és eredményességét.

– Vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tenni, továbbá elemzéseket, értékelé-
seket készíteni a KSH elnöke számára a költségvetési
szerv mûködése eredményességének növelése, valamint a
folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzé-
si, és a belsõ ellenõrzési rendszerek javítása, továbbfej-
lesztése érdekében.

– Ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kocká-
zati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok meg-
elõzése, illetve feltárása érdekében.

– Nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket.

– Elvégzi a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségérté-
kelését.

– A KSH elnökének felkérése esetén elemzést, értéke-
lést, javaslatot készít a nemzetközi belsõ ellenõrzési stan-
dardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyvben rögzítettek fi-
gyelembevételével.

Folyamatba épített, elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzés (FEUVE)

FEUVE: A pénzügyi irányítás és kontroll részeként
mûködtetett ellenõrzési mechanizmus, mely a folyamatba
épített ellenõrzésekbõl, és az elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzésekbõl áll.

A FEUVE mûködése során észlelt szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjét a 2. számú függelék tartalmaz-
za.

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 145/B. § (2) bekezdése szerinti
ellenõrzési nyomvonalakat a 2–5. számú függelékek tar-
talmazzák.

2. számú függelék
a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
a Központi Statisztikai Hivatalban

[az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
145/A. § (5) bekezdésének alapján]

Szabálytalanság fogalma: valamely létezõ szabálytól
(törvény, rendelet, utasítás, elõírás stb.) való eltérés, amely
az államháztartás mûködési rendjében, a költségvetési
gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami
feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes mûvele-
tekben stb. fordul elõ.

Alapesetei lehetnek:
– a szándékosan okozott szabálytalanságok (pl. szán-

dékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),
– a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (fi-

gyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül ve-
zetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság).

Annak érdekében, hogy a szabálytalanságok megelõz-
hetõek legyenek, a KSH elnöke, elnökhelyettesei, illetve
valamennyi szervezeti egységének vezetõje felel azért,
hogy:

– a jogszabályoknak megfelelõ szabályozások alapján
mûködjön a szervezet, illetve a szervezeti egység,

– a szabályozottságnak, illetve a szabályok betartásá-
nak folyamatos figyelemmel kísérése megtörténjen,

– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szüles-
sék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak megfe-
lelõen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések álta-
lános célja, hogy:

– hozzájáruljon a különbözõ jogszabályokban és sza-
bályzatokban meghatározott elõírások sérülésének, meg-
szegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadá-
lyozásához (megelõzés),

– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, meg-
sértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerüljön;
a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörtén-
jen.

A szabályozottság biztosítása a szervezeti struktúrában
az elnökhelyettesek, illetve a szervezeti egységek vezetõi-
nek hatáskörük, felelõsségük és beszámoltathatóságuk
szabályozottságán keresztül valósul meg.

A szabálytalanságok kezelése a munkaköri, hatásköri,
felelõsségi és elszámoltatási rendnek megfelelõen a KSH
elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve az egyes szerveze-
ti egységek vezetõinek kötelezettsége.
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A KSH dolgozóinak konkrét feladatait, felelõsségét, be-
számoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a
közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból
származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak, valamint
az SzMSz-nek megfelelõen kell teljesíteniük.

Szabálytalanságok észlelése

A KSH valamely dolgozója észleli a szabálytalanságot.
– Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység

valamely dolgozója észleli, köteles írásban értesíteni a
szervezeti egység vezetõjét. Amennyiben a szervezeti egy-
ség vezetõje az adott ügyben érintett, a dolgozójának a ve-
zetõ felettesét, annak érintettsége esetén a KSH elnökét
kell értesítenie.

– Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelõen
a KSH elnöke, elnökhelyettese, illetve szervezeti egység
vezetõje megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy
kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meg-
hozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások
megindításáról.

– A KSH elnöke, elnökhelyettese vagy a szervezeti
egység vezetõje észleli a szabálytalanságot.

A KSH elnökének, elnökhelyettesének, illetve a szerve-
zeti egység vezetõjének észlelése alapján a feladat, hatás-
kör és felelõsségi rendnek megfelelõen kell intézkedést
hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

– A KSH Ellenõrzési osztálya észleli a szabálytalansá-
got.

Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége
során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. Az
SzMSz szerint illetékes szervezeti egység vezetõjének in-
tézkedési tervet kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megál-
lapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

Külsõ ellenõrzési szerv (pl. ÁSZ, KEHI, az EU ellenõr-
zést gyakorló szervei stb.) észleli a szabálytalanságot.

– A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatko-
zó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza.
A büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi el-
járás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködé-
sét szabályozó törvény, rendelet alapján az ellenõrzési
szerv jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítá-
sok alapján – azok megszüntetésére – a KSH SzMSz sze-
rint illetékes szervezeti egység vezetõjének intézkedési
tervet kell kidolgoznia.

A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intéz-
kedések, eljárások megindítása

A KSH elnöke, elnökhelyettese, illetve szervezeti egy-
ségének vezetõje felelõs a szükséges intézkedések végre-
hajtásáért.

Bizonyos esetekben (pl. büntetõ- vagy szabálysértési
ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra
illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében,
hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfele-
lõ eljárásokat megindítsa.

Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a KSH elnöke,
elnökhelyettese, illetve szervezeti egységének vezetõje
vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgá-
latban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben
külsõ szakértõt is felkérhetnek a munkajogi szabályok
tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet továb-
bi vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor,
ha a szabálytalanság megállapítását követõen a felelõsség
eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelõzése érdeké-
ben szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a
rendelkezésre álló információ.

A KSH elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve szerve-
zeti egységei vezetõinek feladata, hogy intézkedjenek a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárások nyomon követé-
sérõl. Ennek során:

– nyomon követik az elrendelt vizsgálatokat, a megho-
zott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

– figyelemmel kísérik az általuk és a vizsgálatok során
készített javaslatok végrehajtását;

– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további
„szabálytalanságlehetõségeket” (a hasonló projektek, té-
mák, kockázatok meghatározása) beazonosítják, informá-
ciót szolgáltatnak a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve
annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési kör-
nyezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre
való nagyobb rálátást.

A KSH elnökének, elnökhelyetteseinek, illetve szerve-
zeti egységei vezetõinek feladata, hogy intézkedjenek a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárások nyilvántartásá-
ról. Ennek során gondoskodniuk kell:

– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett irat-
anyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának nap-
rakész és pontos vezetésérõl, illetve

– a megtett intézkedések, illetve az azokhoz kapcsoló-
dó határidõk nyilvántartásáról.
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3. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A KSH gazdasági szervezetének ellenõrzési nyomvonala
3.szám
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4. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Illetményszámfejtés ellenõrzési nyomvonala
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5. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

* Felelõs: Munkaköri leírás szerint illetékes munkatárs
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6. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Ellenõrzési nyomvonal a fejezeti kezelésû elõirányzatokról
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7. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a KSH-ban

A Vnytv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján: A közbeszerzési eljárásban közremûködõ köztisztviselõk
– a Közbeszerzési osztály valamennyi köztisztviselõje.

A Vnytv. 3. § (1) bekezdésének c) és e) pontjai alapján: a költségvetési és egyéb pénzeszközök felett, az állami va-
gyonnal való gazdálkodás, fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében döntési jogosultsággal rendelkezõ, illetõleg a
pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenõrzésére jogosult köztisztviselõ,

– a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal kapcsolatban kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési,
ellenjegyzési, aláírási, valamint döntési jogkörrel rendelkezõ valamennyi köztisztviselõ,

– a pénzügyi döntésre jogosult projektvezetõk,
– az Ellenõrzési osztály valamennyi köztisztviselõje.

A Vnytv. 3. § (2) bekezdésének c) pontja alapján: a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk.
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8. számú függelék a KSH Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A Központi Statisztikai Hivatal szervezeti ábrája
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Elõírások

A Központi Statisztikai Hivatal
elnökének

X/2008. (SK 3.) KSH
elõírása

a KSH Eszközgazdálkodási rendjérõl szóló
XVI/2005. (SK 2.) KSH elõírás

hatályon kívül helyezésérõl

(Az érdekeltek közvetlenül kapták meg.)

* * *

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
XI/2008. (SK 3.) KSH

elõírása
a tárcakörözések lebonyolításáról, valamint az Államtitkári Értekezlet

és a Gazdasági Kabinet üléseinek elõkészítésérõl

(Az érdekeltek közvetlenül kapták meg.)

Tájékoztatás

Tájékoztatás kiegészítése a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által a 2008. évre engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyûjtésekhez

A z a d a t g y û j t é s Az
adatszolgáltatás

beérkezési
határideje

nyilvántartási
száma

c í m e jellege gyakorisága
a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

meghatározása

2205/08 Öntözés és vízfelhasználás, 2008 Ú egyszeri
öntözött területet jelentõ, mintába ke-
rült gazdasági szervezetek

2009. január 9.

2206/08 Szerves- és mûtrágya-gazdálkodás, 2008 Ú egyszeri
mezõgazdasági földterületet használó,
mintába került gazdasági szervezetek

2009. január 9.

2208/08 Öntözés és vízfelhasználás, 2008 Ú egyszeri
öntözött területet jelentõ, mintába ke-
rült egyéni gazdaságok

2009. január 9.

2209/08 Szerves- és mûtrágya-gazdálkodás, 2008 Ú egyszeri
mezõgazdasági földterületet használó,
mintába került egyéni gazdaságok

2008. december 15.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ......................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkesztésért felelõs: dr. Balogh Miklós.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 15 120 Ft áfával. Egy példány ára: 1470 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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