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„1868 tavaszának háromezer szava nyolc-kilenc óra alatt egyáltalán nem 

több, mint a mai teljesítményem, amikor félannyi id  alatt feleannyit írok 

egyült helyemben. A számok gyakran megtévesztenek, különösen ha ma-

gam dobálózom velük; ebben az esetben érvényes és helytálló a 

Disraelinek tulajdonított mondás: Háromféle hazugság van: hazugság, 

szégyentelen hazugság és statisztika.”1

Mark Twain  

„Úgy érzem, hogy Ön, fiatal barátom, parlamenti képvisel  szeretne lenni. 

Els ként tanulja meg, hogy amikor én csecsem halandósági arányokról 

kérek statisztikákat, azokkal azt kívánom bizonyítani, hogy az én minisz-

terelnökségem alatt kevesebb csecsem  halt meg, mint bármelyik korábbi 

miniszterelnök idején. Ez tehát politikai statisztika.” 2  

Winston Churchill

„Azt gondolom, minden egészséges társadalomban nagyon fontos, hogy 

megbízzunk a hivatalos statisztikai adatokban. A statisztika ösztönzi a vi-

tát, tájékoztatja a döntéshozókat a kormányon belül és kívül, továbbá lehe-

t vé teszi az emberek számára, hogy megítéljék, vajon ígéreteihez híven 

teljesít-e a kormány. Ahhoz, hogy a hivatalos statisztika ezt a kulcsfontos-

ságú szerepet betöltse, meg kell bíznunk magukban a számokban.” 3

Tony Blair 

1 Mark Twain: Önéletrajz. Vál.: Szász Imre, ford.: Valkay Sarolta. http://mek.oszk.hu/00500/00518/ 
2 Winston Churchill. http://members.tripod.com/aldems/page5.html 
3 Tony Blair: „Introduction to »Building trust in statistics – The White Paper on Statistics«.” 

http://www.statistics.gov.uk/StatBase 1999 
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„A statisztika, mint univerzális nyelv”4

A statisztika m vel jét sokszor gondolkodóba ejti – ha talán már nem is lepi meg – a hivatá-

sával kapcsolatban id r l id re napvilágra kerül  finomabb, gunyorosabb, gyanakvást tükrö-

z , netán goromba (köz)vélekedés, különösen az, ha „híres emberek”, az átlagosnál tájékozot-

tabb(nak gondolt) politikusok szájából hangzik el a sommás elmarasztalás.5 Sok hasonló kije-

lentést csak utólag tulajdonítanak egy-egy személyiségnek, amivel többnyire nem is a kijelen-

tés tárgyát, hanem az adott személyt igyekeznek min síteni. 

A statisztikai és az információs kultúra több alapvet  jellemz je is megegyezik. Mind-

kett interdiszciplináris jelleg , több terület elméleti kutatásaiból és ezek gyakorlati haszno-

sításából áll, fejl déséhez különböz  hivatások m vel ire van szüksége; továbbá mindkett

nélkülözhetetlen a társadalmi folyamatok megismeréséhez, a jelen és a jöv  sokoldalú 

értelmezéséhez. 

A pusztán számokban kifejezett trendek önmagukban értelmezhetetlenek tárgyszer

elemzések nélkül. Tudományos megalapozottságú tájékoztatás nélkül adathalmazok marad-

nak, amelyek sem a jelenlegi állapotok megértéséhez, még kevésbé a prognózisok megfogal-

mazásához nem elégségesek. Megfordítva még inkább igaz, hogy megfelel en kezelt adat-

halmazok, korszer  adatbázisok és kommunikációs technológia nélkül szóba sem kerülhet 

az objektivitásra tör  elemzés. 

A nemzetközi összehasonlíthatóság igénye, amely a statisztikának nélkülözhetetlen 

tényez je, a globalizációval párhuzamosan halad. Ha ez nem így történik, akkor például a 

nemzeti népszámlálások eredményei csak a korábbi adatokkal hasonlíthatók össze. Az így ke-

letkez  izolációban elvész a világban elfoglalt saját hely megismerésének lehet sége. Így pe-

dig valós vélemény, mérvadó helyzetértékelés nem alkotható egyetlen régió vagy ország ese-

tében sem. 

4 E cím és a bevezet  gondolatok egyik forrása Svájc Szövetségi Statisztikai Hivatalának kiadványa: La 
statistique, un langage universel. Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, mars 1999. 

5 A statisztikai eredmények értékelésében és felhasználásában szerepet játszhatnak hatalmi tényez k is. (A tár-
sadalomtudományokra ez általában is érvényes, mivel a kutatás eredményei és megállapításai többnyire egy-
egy országra vagy régióra vonatkoznak, szemben a természeti és m szaki adatokkal. A népszámlálási és az 
információs kultúra e tekintetben jobban közelít az összehasonlíthatóság objektivitásához, mivel módszerei 
közvetlenül éppen számszer ségekre vonatkoznak.) 
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A tisztánlátásra pedig szükség van, mivel a világot behálózó, a távolságokat észrevét-

lenné tev  kommunikációs rendszerek átláthatósága, transzparenciája alig javul. Hogyan ké-

pes a kor embere tájékozódni a természeti és társadalmi, mikro- és makrokörnyezetben, az or-

szág és a világ polgáraként, politikai szerepl ként, vállalkozóként, tanárként, diákként, ma-

gánemberként? Hogyan hoz döntést, amikor kormányoz, törvényt alkot, vállalatot irányít, ta-

nít, más szellemi vagy fizikai munkát végez, politikai jogait gyakorolja, vagy egyéni, családi, 

közösségi életének mindennapjait éli? Miféle eszközökre támaszkodhat? 

A világ nem egyszer en változik, hanem egyre összetettebbé válik, megismerése tehát 

– a b vül  és tökéletesed  eszköztár ellenére – ugyancsak bonyolultabb. Információra van 

szükség, hogy szubjektív észleléseinken túlléphessünk. A statisztika olyan eszköz, amely al-

kalmas igen összetett jelenségek tömör formában történ  bemutatására, az id beli fejl dés jel-

lemzésére, politikai és nyelvi határokon átlép  összehasonlítására. 

A statisztika ugyanakkor nem csupán jelen van napjaink információdús (és -éhes) tár-

sadalmában, hanem része egy-egy ország kollektív emlékezetének is. Kezdjük tehát az emlé-

kezéssel. 
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I. A népszámlálások történeti el zményei 

I.1 Rövid visszatekintés: a statisztika kezdetei 

A népességre és tulajdonra vonatkozó adatgy jtések az ókortól kezdve tájékoztatták az álla-

mok vezet it, mekkora adókat vethetnek ki alattvalóikra, és hány katonára számíthatnak egy 

eljövend  háborúban. Kínában már több mint négyezer évvel ezel tt összeírták a lakosságot, 

felmérték az ingatlanokat és az ingóságokat. A Biblia szerint Mózes is megszámolta népének 

húsz éven felüli férfiait. Mózes negyedik könyve (1,1–4,49.) sok „népszámlálási” adatot tar-

talmaz. Az antik Rómában a köztársaság idején öt évenként felvették minden család és birtok 

adatait, majd a császárság idején ezt a cenzust a birodalom egészére, így a görög városállam-

okra is kiterjesztették. Az Újtestamentumban Lukács evangelista így vezeti be és hozza a nép-

számlálással összefüggésbe Jézus születésének el zményeit:  

„És l n azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind 

az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás el ször akkor történt, mikor Siriában 

Czirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a 

maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a 

Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és házné-

pe közül való volt...” (Luk. 2,1–4.) 

Az antik népszámlálások fennmaradt adatai szerint a világ legels  milliós nagyvárosa 

a császárkori Róma volt. A Római Birodalom bukását követ en állami szint  összeírásokra 

hosszú évszázadokon át nem került sor. A középkorban f ként az adóztatás és a hadrafogha-

tóság felmérése céljából voltak id nként összeírások, mint például Anglia els  földbirtok-

összeírása, az 1086-ban készült Domesday Book, vagy egy átfogó jelleg  firenzei felvétel 

1427-ben. Ez a kézenfekv  magyarázata annak, hogy a n k ilyen számbavétele az újkori nép-

számlálásokig elmaradt. 

Az itáliai városállamok a reneszánsz korában már szisztematikus, számszer  adat-

gy jtéseket folytattak a népességre és gazdaságra vonatkozóan. Maga a „statisztika” szó is az 

„állam” jelentés  olasz „stato”-ból (vagy a latin „status”-ból) eredeztethet . A „statista” azt az 

embert jelentette, aki az állam ügyeivel foglalkozott, a statisztika pedig államszámtant, az ál-
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lam ügyeivel foglalkozó személy számára fontos tényadatok gy jtését, illetve összességét. E 

tevékenység Itáliából a XVI. században terjedt át Franciaországra, Hollandiára és Németor-

szágra. Ez utóbbiban a XVII.-XVIII. században már oktatták is az egyetemeken. Ekkor els -

sorban az állam politikai felépítésének elemeir l és fontosabb jellemz inek – népesség, gaz-

daság és földrajz – verbális leírásáról volt szó. Ez az értelmezés a XVIII. század végén sz nt 

meg, és adta át helyét a maihoz hasonló felfogásnak. A fennmaradt adatok nagy részének mai 

értelemben vett statisztikai elemzése egyébként csak a XX. század második felében, a számí-

tógépek korában történt meg.6

I.2 Az els  nagy statisztikusok 

Az adatok leíró statisztikájának úttör je John Graunt (1620–1674) volt, aki 1662-ben kezdte 

meg London – egyébként már több évtizede heti rendszerességgel kiadott – népmozgalmi je-

lentéseinek elemzését. Módszerét William Petty (1623–1687) és Gregory King (1648–1712) 

a gazdasági adatok elemzésére is kiterjesztette, munkájukat a „politikai aritmetika” kifejezés-

sel jelölve. A kés bbiekben már nemcsak az államok vezet it, hanem a t kés vállalkozókat is 

érdekelni kezdték a statisztikai felmérések, és egyre komolyabb matematikai eszközöket 

használtak adataik feldolgozására, egyre növekv  haszonnal, például a biztosításban. Azóta a 

matematikai statisztika fokozatosan a matematika önálló ágává fejl dött, amelynek f  célja: 

minél megbízhatóbb, hasznosítható információt nyerni a felmérési, megfigyelési és mérési 

adatokból: a statisztikai mintából. Az adatok konkrét tartalmától elvonatkoztatott információ 

mennyiségének mérése csak a huszadik század második felében vált önálló tudománnyá in-

formációelmélet néven, amely természetesen igen sok szállal kapcsolódik a matematikai sta-

tisztikához. 

A XIX. századot megel z en a magas halandóságot Európában a járványok, háborúk 

és éhínségek okozták, amelyek ráadásul sok esetben együtt jelentkeztek, hatalmas pusztítást 

végezve. A járványos betegségek között a pestis volt a legveszedelmesebb. A XIV. század 

közepén pusztító „fekete halál” elvonulása után is sokszor visszatért, közel négy évszázadon 

át. Londonban a XVI. századtól megfigyel  és figyelmeztet  rendszert hoztak létre, majd heti 

jelentéseket készítettek a pestisben vagy más járványos betegségekben meghaltak számáról. 

Ezzel egyfel l támpontot nyújtottak a hatóságoknak a megteend  intézkedésekhez, másfel l 

6 Hald, Anders: A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750. John Wiley & Sons, 
New York, Chichester etc., 1986. 
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riasztották a még nem érintett lakosságot, hogy egy id re hagyja el a várost. 1538-ban az ang-

likán egyház egyházközségi nyilvántartást vezetett be a házasságkötésekre, keresztelésekre 

és temetésekre vonatkozóan. Mivel ezek a más felekezetekhez tartozókat nem vették figye-

lembe, kés bbi becslések szerint a halandóság értékelésekor a nyilvántartásba vett temetések 

számához mintegy 15%-ot hozzá kellett adni. 1604-t l kezdve a Londonra vonatkozó heti ha-

landósági jelentéseket az Egyházközségi Hivatalnokok Társasága közzé tette, és éves összesí-

tésben is publikálta egészen 1842-ig. (Ezt követ en a feladatot egy központi nyilvántartási hi-

vatal, a Registrar General vette át.) 1625-t l a heti kiadványra el  is lehetett fizetni. Az 1632-

re vonatkozó jegyzék már több mint 60 betegséget és sérülést sorol fel a halálokok között.7

A már említett angol John Graunt – keresked , tisztvisel , majd katonatiszt – 1662-

ben ilyen adatok alapján írta meg az els  tudományos demográfiai munkát Natural and 

Political Observations Made upon the Bills of Mortality (Természeti és politikai megfigyelé-

sek a halálozási jegyzékek alapján)8 címmel, amelyben sok egyéb mellett megpróbált becslést 

adni arra, hogy mennyi id  alatt duplázódhat meg London népessége. Graunt a címre utalva 

két ajánlást is f zött m véhez. Az egyikben a lehetséges következtetések közül „a kormány-

zat, a vallás, a kereskedelem és a növekedés” kérdéseit jelöli meg, mint a politikusok számára 

érdekes és hasznos tételeket. Ezek egy része más forrásokból már rendelkezésre állt; újdonsá-

got az jelentett, hogy most a halálozási jegyzékek alapján lettek kikövetkeztethet k. A másik 

ajánlásban Graunt kiemeli, hogy munkája természettörténeti jelleg  is, hiszen tárgyai „a leve-

g , az országok, az évszakok, az egészség, a betegségek, az élettartam, valamint a népesség 

nem és kor szerinti megoszlása”. A bekezdés elején felsorolt három foglalkozása közül az el-

s  kett t összekapcsolja az a tény, hogy Graunt nemcsak a népesedésstatisztika úttör je volt, 

hanem annak kormányzati alkalmazását, valamint a piackutatást is „feltalálta”. Arról ír 

ugyanis, hogy a népesség nem, családi állapot, életkor, vallás, foglalkozás, rang szerinti meg-

oszlásának ismerete teszi biztonságosabbá a kereskedelmet és a kormányzást. A várható ke-

reslet alapján lehet eldönteni az üzletek telepítésének helyét. Harmadik foglalkozásával sta-

tisztikusi munkássága úgy került kapcsolatba, hogy a kormány t le kapta a katonai szolgálatra 

behívható emberek létszámának els  becslését. 

A keresztelésekre és temetésekre vonatkozóan az 1629-es évt l kezd d  adatokat ne-

mek szerint elkülönítve is közli. Graunt statisztikusi érzékét jelzi, hogy az adatok eredetének 

7 I. m. 83.  
8 Szabady, E. (szerk.): Bevezetés a demográfiába. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964. 15–16. 
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bemutatását követ en azok megbízhatóságát is vizsgálja, valamint hogy a nyolcvanegyné-

hány oldalas kis kiadvány terjedelméhez mérten rendkívül sok a demográfiai, népmozgalmi 

tényadat és következtetés, amelyekhez a jegyzékek alapján eljut. A könyv még a szerz  életé-

ben és közrem ködésével több javított, friss adatokkal b vített kiadást ért meg. Tanulságos az 

a megjegyzése, hogy nem szükséges minden adatsorhoz az elemzéseket készen szállítani: az 

olvasónak élvezetet jelenthet, ha az értékelést saját maga végezheti el. Maguk az adatok 

egyébként sok esetben nem pontosak, nem teljesek, esetenként nem is a Graunt által vizsgált 

kérdésnek felelnek meg. Így például nem szerepel köztük London népességszáma, sem pedig 

az él k és az elhunytak korösszetétele. A különféle ellentmondások és hibák azonban alapve-

t en nem befolyásolhatják e munka úttör  és tudományos jelent ségének megítélését. Sikerült 

ugyanis a népesedés, a népmozgalom számos kérdésére választ találni a rendelkezésre álló 

adatok különböz  aspektusainak elemzésével. Id sorokat állított fel, a trendek vizsgálatához 

négy, nyolc vagy tíz éves id szakokra összesített és korrigált. Els ként mutatta ki statiszti-

kákkal a férfiak és n k számának megközelít  egyenl ségét, illetve e számok arányának stabi-

litását: 

A férfi/n  számarány alakulása Londonban 

Id szak Keresztelések Temetések 

1629–1636 1,072 1,113 

1637–1640 1,073 1,149 
1641–1648 1,063 1,093 

1649–1656 1,095 1,065 

1657–1660 1,069 1,093 

Összesen 1,074 1,098 

Az adatsorok alakulásával kapcsolatban Graunt vallási és praktikus szempontokat 

mérlegel. Összefüggést keres a magasabb férfi halandóság és az elvándorlás, valamint a bi-

gámia kényszere között. S t, tovább gondolkodva arra a következtetésre jut, hogy „a poligá-

miát tiltó keresztény vallás inkább megfelel a természet törvényének, mint az iszlám”.9

Graunt statisztikusi munkájának két további eredménye még mindenképp említést ér-

demel. Az egyik a családok számának különféle következtetésekkel történ  meghatározása – 

9 I. m. 93. 
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direkt adatok híján – a halálozások, a születések valamint a házak számai alapján. Egy-egy 

család és a velük él  személyek átlagos létszámát 8 f re becsülte, ami azután elvezetett a né-

pesség nagyságának kiszámításához is. A másik kiemelked  tudományos teljesítmény a ha-

landósági tábla kidolgozása volt, mégpedig a 16-56 év közötti, azaz „hadrafogható” férfiak 

számának meghatározása céljából. Olyan táblát szerkesztett a gyermek- és az id skori halan-

dóság adataiból kiindulva, amellyel kimutatható egy újszülött évjárat kihalási folyamata. 

Tény, hogy itt rengeteg feltételezésre kellett hagyatkoznia, és így munkájának ez a legtöbb vi-

tát kiváltott fejezete. 

Graunt könyve óriási hatással volt a statisztika további történetének alakulására. A 

londoni mintát követve hasonló halálozási jegyzékeket vezettek be számos nagyvárosban, 

például Párizsban, 1667-ben. Az elemzési módszerek is gyorsan terjedtek: Angliában King és 

Petty,10 Franciaországban Vauban,11 Hollandiában Struyck, majd Németországban Süssmilch 

neve említend  az els  követ k és továbbfejleszt k között. A holland Antony van 

Leeuwenhoek kiszámította, hogy ha a Föld lakható területein ugyanolyan lenne a néps r ség, 

mint (az akkori) Hollandiában (körülbelül százhúsz ember négyzetkilométerenként), akkor 

13,4 milliárd ember élne bolygónkon. Ezt a becslést nem egészítette ki arra vonatkozóan, 

hogy ennyi embert képes-e eltartani a Föld. Valamivel kés bb a londoni Gregory King azon-

ban arról számolt be, hogy számításai szerint 12,5 milliárd embernél többnek nemigen volna 

életlehet sége. Johann Peter Süssmilch12 német tábori lelkész 1765-ben 13,9 milliárd, kés bb 

Sébastien Le Prestre de Vauban francia hadimérnök 5,5 milliárd, míg Thomas Templeman

angol író és térképész 11,5 milliárd f re becsülte a Föld népesség-eltartó kapacitását.13 Ugya-

nezek a polihisztorok alapozták meg a növény- és állatállományra, a mez gazdasági szektorra 

vonatkozó ismereteket is. A statisztikai adatok kés bb a fiziokrata adókoncepció, tehát gazda-

ságpolitikai célok megalapozására is szolgáltak, a nemzet gazdasági és politikai erejének nö-

velését, a köz szolgálatát igyekeztek el segíteni. Végs  soron ezek a törekvések vezettek el a 

hivatalos statisztikai szolgálatok, az állami statisztikai hivatalok létrehozásához. 

10 Petty, William: Several essays in political arithmetick. London, Printed for D. Browne, etc., 1755. 
11 Vauban, Sébastien Le Prestre de: Projet pour une Dixme royale, 1707. 
12 Horváth Róbert: Megemlékezés az els  népességtudományi m  megjelenésének 200 éves évfordulójáról: 

Süssmilch „Isteni Rend”-jér l. Szeged, JATE, 1961. 
13 „Hány embert képes eltartani a Föld?” Élet és Tudomány, 1996. 15. A cikk Joel E. Cohen „How many 

people can the earth support?” cím , a The Sciences 1995. novemberi számában megjelent írása nyomán ké-
szült. 
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I.3 A rendszeres népszámlálások kezdetei 

A gazdaság és adminisztráció fejl désével több országban döntést hoztak arról, hogy az addig 

alkalmanként megtartott népszámlálásokat, népösszeírásokat rendszeres id közönként meg-

ismétlik. Mivel az államigazgatás szervei által folytatott rendszeres adatgy jt  munkálatok 

és az id szakonként elrendelt nagy – rendszerint a lakosság létszámát és demográfiai jel-

lemz it tudakoló – összeírások lebonyolítása más-más szervezeti kereteket igényelt, az euró-

pai országok többségében a XIX. század elejét l e feladat megoldására önálló statisztikai in-

tézményeket hoztak létre. Franciaországban 1834-ben, Angliában 1836-ban, Skóciában 1854-

ben, Írországban 1863-ban létesítettek els sorban a népességi adatok gy jtésére és feldolgo-

zására statisztikai hivatalt. Poroszországban 1805-ben, Ausztriában 1829-ben, Belgiumban 

1830-ban hoztak létre statisztikai hivatalt, illetve azzal azonos feladatokat ellátó szervezetet. 

Ezek m ködése azonban rendszerint elkülönült az államigazgatás területén folytatott egyéb 

statisztikai jelleg  tevékenységekt l, adatgy jtésekt l. Ennek következtében az európai or-

szágok többségében többcsatornás statisztikai rendszer alakult ki, amelyben a hivatalos sta-

tisztikai szolgálatot egyrészt a statisztikai hivatal, másrészt a minisztériumok és egyéb állami 

szervek – általában decentralizált szerveik adatgy jtéseire támaszkodó – statisztikai tevékeny-

ségének együttese jelentette.14  

A népesség számbavétele Európában a XIX. század elején vált többé-kevésbé rendsze-

ressé. Ezek az összeírások azonban a szó mai értelmében még nem tekinthet k népszámlálás-

oknak; általában csak a férfiak és n k összes számát vették fel, a munka hosszú ideig elhúzó-

dott, a f  cél továbbra is az adókivetés, továbbá a feln tt férfiak és a háztartások számának 

megállapítása volt. Ezzel szemben például az emberek életkora, amelynek felvételét egyetlen 

modern népszámlálás sem mell zheti, els  ízben csak az 1841-ben Angliában lebonyolított 

népszámlálás során került a kérd ívre. (Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az alkot-

mány I. cikkelyének megfelel en15 1790-ben els ként kezdték – és 2000-ig meg is tartották – 

14 Egyes országokban (például Franciaországban) az er sen decentralizált rendszer a kés bbiekben is fennma-
radt, másutt a központi statisztikai intézmény tevékenysége lett a meghatározó. 

15 „A képvisel ket és a közvetlen adókat az Uniót alkotó államok között lakosságszámuk alapján, arányosan 
kell elosztani. [...] A számarány tényleges megállapítását az Egyesült Államok Kongresszusának els  ülését 
követ  három éven belül, majd minden tizedik évben, törvényben meghatározott módon kell elvégezni.” Ale-
xander Hamilton – James Madison – John Jay: A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról. Ford.: 
Balabán Péter. Európa, Budapest, 1998. 643–644. 
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a tízévenkénti népszámlálások sorozatát, 1840-ig csak a korcsoportokba sorolást igényel-

ték.)16

A lakosság els , szakmailag megalapozott számbavételét 1846-ban Belgiumban, 

Adolphe Quételet, neves polihisztor – statisztikus, szociológus, matematikus, csillagász – irá-

nyításával hajtották végre, mégpedig egyetlen nap alatt. Az információkat nem a háztartások 

egészér l, hanem a személyekr l egyenként gy jtötték. A szó tágabb értelmében vett, a pusz-

tán numerikus információk mellett más jellemz ket is kérdez  népszámlálásokat Európában 

és az Egyesült Államokban csak a XIX. század második felét l kezd d en tartanak. Azóta vi-

szont a gazdaságilag fejlett országokban általában tíz-, néha ötévenként hajtanak végre nép-

számlálást. A fejl d  országokban 100 évvel kés bb, a független államiság elnyerését köve-

t en kezd dtek a népszámlálások. Ma már talán nincs is olyan ország, amelyben ne tartottak 

volna népszámlálást.17

I.4 Prestatisztikai források és tevékenységek Magyarországon 

Ezzel a jelz vel azokat a forrásokat illetjük, amelyek a hivatalos statisztikai szolgálat felállítá-

sa – Magyarországon 1867 – el tti korból származnak. Részletes bemutatásukra 1957-ben je-

lent meg Kovacsis József szerkesztésében A történeti statisztika forrásai cím  kötet, jeles tör-

ténészek, levéltárosok és statisztikusok közrem ködésével, kvantitatív feldolgozásokkal és 

elemzésekkel.18

Károly Róbert 1336. évi rendelkezéseit követve a nem nemes népességre vetítették ki 

a kapuadót, vagy a kamara hasznát.19 Az évszázadok során ezek az adóösszeírások (dézsma-

adó összeírások) komoly szerepet játszottak abban, hogy az utókor valamilyen képet kapjon a 

korabeli társadalmi-gazdasági viszonyokról. A sok szempontból legértékesebbnek tartott 

dézsmajegyzékek a XVI. századtól tájékoztatnak a dézsmázó háztartásokról, a növényfajtán-

kénti terméseredményekr l, és így a földterület megoszlásáról is, az állattartásról, a jobbágy-

16 Jason G. Gauthier: Measuring America: The Decennial Censuses From 1790 to 2000. U.S. Department of 
Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, April 2002. 

17 Kimutatás az ENSZ egy 1989. évi jelentése alapján: Rózsa Gábor: Az 1975–1984. és az 1985-1994. években 
végrehajtott, illetve tervezett népszámlálások, lakásösszeírások. Statisztikai Szemle, 67. évf. (1989) 8–9. sz. 
820–824. 

18 A szerkeszt  és mások mellett Acsádi György, Dávid Zoltán, Ila Bálint, Thirring Gusztáv, Trócsányi Zsolt
neve fémjelzi ezt a nagyszabású munkát. 

19 Dányi Dezs  – Nyitrai Ferencné: Tanulmányok a magyar statisztikai szolgálat történetéb l. KSH, Bp., 1998. 
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gazdaság nagyságáról, vagyis a népesség társadalmi-gazdasági (vagyoni) tagolódásáról stb.20

Ugyancsak a XVI. században végezték a dikális (portális) összeírásokat, kés bb az urbáriu-

mokat. Az adózási összeírásokból megpróbáltak olykor következtetni a népesség számára is.21

A felvilágosult abszolutizmus korának uralkodója, Mária Terézia a jobbágyság életkö-

rülményeinek, kötelezettségeinek és jogainak felméréséhez, nem utolsó sorban az ország leg-

nagyobb adóalapjának pontosabb megismeréséhez 1767-ben elrendelte az országos úrbéri 

összeírást. Községenként, megyénként készültek el az összesítések részletezve a jobbágytel-

kek számát, a jobbágy népesség számának különféle kategóriáit (telkes jobbágy, házas-, há-

zatlan zsellér stb.) a m velt föld ágazati megoszlását (szántó, rét, sz l , irtvány stb.) méretét, 

a pénzbeli, természetbeni szolgáltatásokat, a robotmunkát. Érthet  módon a történészek, (sta-

tisztikusok) egész sora próbálta összesíteni, elemezni ezeket az adatokat annak érdekében, 

hogy képet kapjanak a korabeli Magyarország társadalmi-gazdasági viszonyairól. II. József 

uralkodása alatt is végeztek lakosság-összeírásokat, ezek közül kiemelkedik az 1784-ben el-

rendelt teljes kör  népességösszeírás. Ezek az adatok tájékoztatást nyújtottak a lakosság szá-

máról, társadalmi-foglalkozási összetételér l, nemek és bizonyos mértékig életkor szerinti 

megoszlásáról, családi állapotáról, a távollev k és az idegenek, valamint a családok (valójá-

ban a háztartások) és a házak számáról. Az összeírás rovatai mutatják a katonai szempontok 

érvényesülését, nevezetesen a n knek csak a puszta létszámát állapították meg, a férfiakat vi-

szont életkor és társadalmi állás, illetve foglalkozás szerint osztályozták, a katonai szolgálatra 

kötelezhet knél még a távollét helyét is feltüntették.22

Ezt követ en teljes kör , a nemességet is magába foglaló népszámlálásra 1850-ig nem 

került sor. A szabadságharc leverése után – 1850-ben és 1857-ben – végrehajtott népszámlá-

lások nem tekinthet k teljesen megbízható forrásnak, részben a lakosság passzív ellenállása, 

részben szervezési nehézségek és a végrehajtással kapcsolatos egyéb bonyodalmak miatt.23

Már a középkorban is voltak bányászati, ipari összeírások, vám- és árstatisztikák, 

pénzügyi összesítések. Voltak törekvések arra, hogy egyes (mai szóhasználattal) kistérségek, 

régiók, országok történeti, politikai, jogi, földrajzi, néprajzi, stb. ismereteit lexikális rendben 

20 Kovacsics: i.m. 92. 
21 Ez nem minden esetben egyszer : mivel lehettek olyanok, akik adóznivalójukat eltagadták, el fordulhat, hogy 

ha egy településr l az összeírók nem közölnek adatot, az nem jelenti feltétlenül, hogy lakatlan volt 
22 Az els  Magyarországi népszámlálás (1784–1787). Szerk. Dányi Dezs – Dávid Zoltán. Bp., 1960. 
23 Dányi Dezs : Az 1850. és 1857. évi népszámlálás. KSH, Budapest, 1993. 
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összefoglalják és kiadják. E leírások készít inek sorában olyan nevek találhatók, mint Oláh 

Miklós esztergomi érsek, Bél Mátyás (Notitia Hungariae novae historico-geographica I–IV., 

1735–1742) és Schwartner Márton (Statistik des Königsreichs Ungarn). Fényes Elek, a ma-

gyar statisztikatörténet kiemelked  személyisége több kötetben gy jtötte össze a XVIII. szá-

zad végi és XIX. század eleji Magyarország népességi, gazdasági információit. 

A felvilágosult abszolutizmus alatt megvalósult összeírások f leg katonai és adózási 

szempontokat vettek figyelembe; a mai értelemben vett statisztika – és ezzel együtt a nép-

számlálások – európai elterjedése viszont jellemz en a XIX. század második felében követke-

zett be. A megbízható adatokat nyújtó statisztikai tevékenység fontos feltétele a megfelel

specializált szervezet, a pénzügyi háttér biztosítása, a jól m köd  szak-, köz- és államigazga-

tás, esetenként egyéb szervezett testületek kialakulása. Az osztrák fennhatóság folytán azon-

ban Magyarországnak külön statisztikai szerve nem volt, a Magyarországra vonatkozó adat-

gy jtéseket eleinte (1829-t l) az osztrák f számvev  igazgatóság, 1840-t l kezdve pedig az 

újonnan létesített közigazgatási statisztikai igazgatóság, a K.u.K. Direction der 

administrativen Statistik hajtotta végre. 
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II. A magyar népszámlálások történeti áttekintése 

Magyarországon a hivatalos statisztikai szolgálat létrehozásának els  kísérlete több mint 150 

évre tekint vissza, már amennyiben kiindulási pontnak az els  független, felel s magyar mi-

nisztérium által 1848-ban, a Belügyminisztériumban megszervezett „statisztikai osztály” fel-

állítását tekintjük. Ennek vezetésével az akkor már országos hírnévnek örvend  Fényes Eleket 

bízták meg. A szabadságharc eseményei azonban nem engedték kibontakozni az újonnan léte-

sült statisztikai osztályt, s néhány kisebb feladat megoldásán kívül, mint például az újoncokra 

vagy az adók kivetésére vonatkozó adatok összeállítása, tényleges m ködést nem is igen fej-

tett ki. A szabadságharc elnyomása után természetesen statisztikai vonatkozásban is teljes 

mértékben érvényesültek az újbóli centralizációs törekvések, s a bécsi statisztikai hivatal újra 

Magyarországra is kiterjesztette m ködését. Teljes és megbízható munkát azonban ez sem tu-

dott kifejteni, így e korszakból Magyarországra vonatkozólag rendszeres és megbízható ada-

tok nem is állnak rendelkezésre.  

Az 1867. évi kiegyezés után vált lehet vé az önálló statisztikai szolgálat megszerve-

zése: a Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban Statisztikai Osztály alakult 

Keleti Károly vezetésével, majd ez az osztály 1871. április 18-án önálló hivatallá, egyben a 

magyar statisztikai szolgálat centrumává alakult Országos Magyar Királyi Statisztikai Hi-

vatal néven. Több nagy jelent ség  törvény is szabályozta a statisztikai szolgálat m ködését, 

melyek közé tartozott az 1874. évi XXV. és az 1897. évi XXXV. törvény. A rendszeres, sza-

bályos id közönként ismétl d , alapjaiban egységes mérési módszereket alkalmazó magyar 

népszámlálások sorozata – amely lehet vé tette a népesség összetételének sokoldalú vizsgá-

latát – az 1869. december 31-i eszmei id ponttal elrendelt összeírással vette kezdetét. 

A népszámlálás kiterjedt a „magyar korona országaira” és a társországokat (Horvátor-

szág és Szlavónia) is magába foglalta. Végrehajtására a törvényhatóságok népszámlálási bi-

zottságokat szerveztek. Az adatfelvétel módja az önkitöltés volt, ám ahol ez nem valósult 

meg, házról házra, lakásról lakásra járva töltötték ki a felvételi íveket. A népszámlálási bizott-

ság tagjai, a mai értelemben vett felülvizsgálók szúrópróbaszer  helyszíni ellen rzést is vé-
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geztek. Az összeírás lebonyolításának zavartalansága érdekében január 1-15. között szünetelt 

az iskolai oktatás és az adóbehajtás.24

A Hivatal lehet ségeit és tekintélyét növelte az önállósulás, valamint az els  statiszti-

kai törvény elfogadása (1874. évi XXV. törvénycikk).Az 1880. évi népszámlálásnál jelent s 

szerepet játszott a képzett népszámlálási apparátus kialakulása. Az el z  összeírással szemben 

az „ad hoc” bizottságok helyett, a területi közigazgatási testületek biztosították a munkák 

szervezését és irányítását. 

A következ  népszámlálások (1890, 1900, 1910) körülményei nem mutattak jelent s 

eltérést a tíz évvel korábbihoz képest. Szervezetileg fontos – és napjainkig el remutató – vál-

tozás volt, hogy az összeírás lebonyolításának irányítása a település el ljárójának (jegyz , al-

ispán, polgármester) lett a feladata. Az 1890-es években végrehajtott néhány jelent s adatfel-

vétel (az 1893. évi cigányösszeírás, az 1895. évi mez gazdasági összeírás), valamint az állami 

anyakönyvezés 1895 októberével történt bevezetése, és ezzel a népmozgalmi statisztika át-

alakulása jól el készítette a talajt az új népszámlálások számára. Folyamatosan b vült a feltett 

kérdések köre is. 

Az 1920-as népszámlálás számot adott a világháborús emberveszteségr l, valamint a 

trianoni békeszerz dés népesedési hatásairól. Az összeírás végrehajtását zavarta az a tény, 

hogy az még a nem véglegesen kialakult országhatárok között zajlott.25 Az 1930. évi nép-

számlálás a kibontakozó nagy gazdasági világválság jegyében került végrehajtásra.26 A nép-

számlálás korszer sítésére irányuló törekvések jele volt ekkor a gépi feldolgozásra való átté-

résre tett els  kísérlet.  

Az 1941-es népszámlálás végrehajtását nagy mértékben befolyásolták az országot 

közvetlenül érint történelmi események. A bécsi döntések következtében a népszámlálást a 

megnövekedett területen hajtották végre. Az adatok teljes feldolgozását és közzétételét azon-

24 Az els , csaknem 600 oldalt tartalmazó, hivatalos magyar népszámlálási publikáció „A magyar korona or-
szágaiban az 1870. év elején végrehajtott Népszámlálás eredményei a hasznos háziállatok kimutatásával 
együtt” címmel jelent meg. 

25 Végeztek összeírást Burgenlandban is, de a „délvidéki összeírást” – változatlanul hagyva a január elsejei 
eszmei id pontot – csak novemberben hajthatták végre, egyes kisebb területeken pedig összeírásra egyáltalán 
nem kerülhetett sor. 

26 Ezt jól érzékelteti, hogy a munkanélküliek számát a községi összesít ív szélén meg kellett jelölni, így az 
1930. év körül er sen fokozódott munkanélküliségr l már az el zetes eredmények összeállításakor lehetett 
tájékozódni. 
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ban a háború lehetetlenné tette. Az adatfeldolgozás ugyan lényegében megtörtént, de publiká-

lásukra csak jóval kés bb (1947-ben, majd az 1970-es években) kerülhetett sor, így f leg tör-

téneti statisztikai értéket képviselhettek. 

Az 1949. évi népszámlálásnak a második világháború miatt megfogyatkozott, a há-

ború alatti és utáni id kben nagymértékben kicserél dött lakosságot új társadalmi és gazdasá-

gi körülmények között, a lehet  leghamarabb kellett összeírnia. Ezért két évvel el bbre hozták 

az összeírást, és a tervgazdálkodás igényeinek is megfelel , sok új kérdéssel kiegészített fel-

vételt rendkívül gyorsan kellett feldolgozni.27

Az 1960. évi népszámlálás a mez gazdaság szövetkezetesítésének id szakában vett 

fel adatokat az ország lakosságáról, lakásállományáról. A minden addiginál gondosabban el -

készített és lebonyolított adatfelvétel korszer  géppark segítségével feldolgozott adatai jelen-

t sen megnövekedett terjedelemben közlésre is kerültek. Ekkor adtak ki el ször megyei köte-

teket. 

Az 1970. évi népszámlálás az 1968. évi gazdasági reform következtében a gazdaság-

ban végbement alapvet  változásokat, azoknak a népességre gyakorolt hatását volt hivatva 

feltárni. A számítástechnika fejl dése el segítette a kiadványok terjedelmének és így tartal-

mának b vülését. Ekkor jelentek meg el ször számlálókörzet-soros kötetek. Tovább b vülhe-

tett volna a sor a lakosság 25 %-os mintáján végzett kiegészít  felvétel eredményeivel, ezek-

nek a feldolgozására, kiértékelésére vagy publikálására nem került sor.) 

Az 1980. évi népszámlálás lehet séget biztosított arra, hogy differenciáltabb képet ad-

jon a társadalmi átrétegz désr l, a lakosság életmódjáról, életkörülményeir l. A decentrali-

zált feldolgozás és a modern számítógépek alkalmazása lehet vé tette, hogy a minden addigi-

nál b vebb terjedelemben közzétett adatok rekordid  alatt hagyják el a nyomdát, így aktuali-

tásuk révén értékük a sokszorosára n tt.28

27 Az összeírás a rendkívül nehéz körülmények és a rövid el készítés ellenére, a központi és helyi igazgatási, 
valamint a jelent s társadalmi támogatottságnak köszönhet en sikeresen lezajlott, eredményeit 15 kötetben 
tették közzé. 

28  A magyar népszámlálások legfontosabb jellemz ir l Thirring Lajos, illetve Kepecs József szerkesztésében 
készült többkötetes munkák – amelyek az irodalomjegyzékben szerepelnek – mellett az 1870-ben kezd dött 
történet jó áttekintését adják a következ  írások: ri Péter – Pálházy László: A népszámlálások története és 
f bb jellemz i Magyarországon. Statisztikai Szemle, 67. évf. (1989), 8-9. sz. 801-813., valamint Népszámlá-
lások Magyarországon. Népszámlálási kézikönyv. (Szerk.: Rehák Aranka és Rózsa Gábor). Greger-Delacroix 
Kiadó, Budapest, 2000.   
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Az 1990-es népszámlálás el készítése a nemzetközi modernizációs igények miatt jó-

val korábban kezd dött, mint ahogy megszokott volt. Már 1984-ben végrehajtottak egy 

mikrocenzust (kis népszámlálást), majd 1986-1988 között – a régiek helyett bevezetend  új 

el készítési és összeírási technikák tesztelésére – több próbafelvételre került sor. A felvételi 

újítások ismertetésére nem érdemes külön kitérni, ugyanis ezek egyike sem bizonyult alkal-

mazhatónak. Az ENSZ EGB 1983 és 1986 között számos munkabizottsági ülésen foglalkozott 

a népszámlálások nemzetközi összehangolásának, valamint korszer sítésének kérdéseivel, 

de folytak hasonló munkák a regionális, a szakosított és más nemzetközi szervezeteknél is.29  

Az 1990. évi népszámlálás végrehajtásának jogi alapját az 1988. évi 22. számú tör-

vényerej  rendelet biztosította.30 A területi el készítés az állami népesség-nyilvántartás 

(ÁNH) adatainak felhasználásával történt. 1989 nyarán, az el készületek utolsó szakaszában 

felmerült, hogy takarékossági okokból csupán egy mintavételes adatgy jtésre kerüljön sor. 

Végül egy redukált tartalmú teljes kör  felvétel és a lakosság 20 százalékára kiterjed  rész-

letesebb kikérdezés végrehajtásáról született döntés. A változások az ÁNH-val való együtt-

m ködést is érintették. A gazdasági és politikai változások miatt a közvélemény várhatóan 

igen kedvez tlenül fogadta volna a személyi szám rákerülését a népszámlálási kérd ívekre, 

ezért az adatfelvétel végleges kérd íveit már nem a személyi szám, hanem a születési id  fel-

tüntetésével tervezték. A személyi szám felhasználásának elmaradása miatt azonban a kett s 

lakhellyel rendelkez k adatainak gépi úton történ  egyeztetését l is el kellett tekinteni.31  

Az 1990. évi népszámlálás jogi és szakmai el készítésére rányomta bélyegét a rend-

szerváltozás körüli bizonytalanság, a jogalkotás igyekezett követni a rendkívüli gyors változá-

sokat (az Alkotmány módosításait, a gazdasági életet szabályozó alaptörvények megalkotá-

sát), azonban az új jogállami rend ekkor még még nem nyerte el végleges formáját. Az el-

lentmondásos el készít  szakasz után az 1990. évi népszámlálás megfelel  módon végrehaj-

29  Az akkori szakmai kihívások közé tartozott, hogy Magyarország volt a KGST 1990 körüli népszámlálási 
ajánlásainak felel se. 

30  A népszámlálást elrendel  fels szint  jogszabályok történetében az 1988. évi 22. sz. törvényerej  rendelet 
határozta meg el ször az összeírtak körét: „1. § (2) A népszámlálás a magyar állampolgárokra és az ország 
területén tartózkodási engedéllyel rendelkez  külföldiekre, valamint az ország területén lev  lakásokra terjed 
ki. A lakásösszeírás részét képezi az intézeti háztartások (munkásszállás, diákotthon stb.) összeírása is.”

31 Amikor megszületett a döntés a teljes kör  népszámlálás megtartásáról, az adatok el nyomtatásától eltekin-
tettek. Így a KSH csupán az általa elkészített cím- és névjegyzéken tüntette fel a rendelkezésére álló és a 
személyek azonosításához feltétlenül szükséges személyi adatokat (lakcím, bejelentettség módja, családi és 
utónév, leánykori név, születési id ). 
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tották, az összeírás egészét akadályozó körülmény nem merült fel.32 Adatainak feldolgozása – 

a 20%-os mintától eltekintve33 – rendben megtörtént, a publikációk el készítésében pedig már 

jelent s szerepet kaptak a személyi számítógépek is. 

A 2001. évi népszámlálást – az alapvet en átalakult gazdasági, politikai és társadal-

mi viszonyok miatti sürget  adatigények mellett – még a korábbiaknál is intenzívebb nemzet-

közi er térben, a közeli uniós csatlakozás perspektívájával kellett el készíteni és végrehajtani. 

Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag a tagállamokra vonatkozó elvárásokkal kellett szembe-

nézni. Ugyanakkor a jelölt országok képvisel i az el készít  fázisban véleménynyilvánítási és 

tanácskozási joggal vehettek részt az ajánlások kidolgozásában. A népszámlálás jogi hátterét 

megszabták a statisztikáról, az adatvédelemr l, a kisebbségek jogairól és a nyilvántartásról 

szóló, az 1990-es évtizedben hozott törvények. A lakossági attít dök, az adatszolgáltatási haj-

landóság, a „privacy” tudatosulása miatt a kommunikációs feladatok is er sebb hangsúlyt 

kaptak. Az adatfelvétel hagyományos, közvetlen interjú módszerrel készült, tematikai és 

módszertani szempontból több újítással.34

Az adatok rögzítése és részben javítása is optikai beolvasó berendezés segítségével 

történt. A b  kérdésanyag és a feldolgozás hatékonysága eredményeként a korábbiaknál gyor-

sabban és széles „választékkal” lehetett az adatokhoz jutni. 

Nem lenne teljes az áttekintés a népszámlálások közötti id szakban, többnyire a fél-

id höz közel tartott mikrocenzusok említése nélkül. Ezekre a lakások és személyek 2 száza-

lékos mintájára kiterjed  felvételekre (1963, 1968, 1973, 1984, 1996, 2005) a hosszú, tízéves 

id szak közben bekövetkez  fontosabb változások mérése, valamint a következ  népszámlá-

lás tesztelése érdekében van szükség és lehet ség. 

32 Az 1990. évi népszámlálási kiadványsorozat utolsó eleme – az el z  két teljes kör  összeíráséhoz hasonlóan 
– „Az adatgy jtés és -feldolgozás összefoglaló ismertetése” címmel jelent meg, benne a jogi és területi el ké-
szítés, a kérd ívek, az adatfelvétel, a feldolgozás és az adatközlés folyamatainak leírásával. 

33 A teljes kör  összeírást kiegészít  mintavételes felvételek adataival kapcsolatos problémákra a feldolgozá-
sokkal foglalkozó részben még visszatérek. 

34 Ezekr l b séges információ nyerhet  a www.nepszamlalas.hu honlapon, ahova a legutóbbi népszámlálásra és 
lakásösszeírásra vonatkozó összes kiadvány internetre átdolgozott változata felkerült. 
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III. A statisztika nemzetközi szervezetei 

A XIX. század második. felének statisztikusai egészen jól el re látták szakterületük XX. szá-

zadi jöv jét. Kiemelten foglalkoztak például a nemzeti adatok világméret  összehasonlítható-

ságát el segít nemzetközi szabványok kialakításával. A Nemzetközi Statisztikai Intézet 

1893-ban, Chicagóban tartott ülésén fogadták el például az ICD (International Classification 

of Diseases, a betegségek nemzetközi osztályozása (magyar rövidítéssel BNO) els  változatát. 

Ugyancsak világos volt el ttük, hogy mely feladatok elvégzése szükséges az adatok nemzet-

közi szint  gy jtéséhez, feldolgozásához és közzétételéhez. Röviden elmondható, hogy a XX. 

század nemzetközi statisztikai gyakorlata valójában a XIX. századi víziók megvalósulása volt. 

Természetesen a XX. század végének statisztikusai hasonló elképzelések alapján igyekeztek 

megtervezni az ezredforduló utáni id szak munkáját. 

III.1 Rövid történeti visszatekintés 

A szervezett nemzetközi együttm ködés els  területei közé tartozott a csillagászat és a statisz-

tika. Mindkét terület kiemelked  m vel je volt az els  népszámlálásokkal kapcsolatban már 

említett belga Adolphe Quételet (1796–1874). A hasonlóság érthet , hiszen mindkét tudo-

mányág kutatói számára nélkülözhetetlen, hogy a saját országaikban elérhet  információt a 

más országokban hasonló területen m köd  kollégáikkal kölcsönösen megoszthassák. Termé-

szetesen alapvet  fontosságú, hogy az egy országon belüli gazdasági vagy társadalmi jelensé-

gek változásainak megfigyeléséhez id sorok álljanak rendelkezésre. Ugyanakkor ismerni kell 

azt is, hogy ezek hogyan vethet k össze más országok hasonló jelenségeinek változásával, 

például a különféle növekedési arányokkal. Arról van itt szó, hogy akár a népesedés, akár a 

különféle javak mennyiségének változásai ugyanolyan irányúak-e, illetve nagyobb, egyenl

vagy kisebb mérték ek. A statisztikusok els  nemzetközi összejövetelére, a nemzetközi sta-

tisztikai kongresszus els  ülésére 1853-ban került sor Brüsszelben. Ekkor határozták el a 

már említett BNO, az els  nemzetközi statisztikai osztályozási rendszer kidolgozását. A mun-

ka méretét és nehézségeit jól mutatja, hogy a rendszer elfogadására csak 40 évvel kés bb ke-

rült sor. Hatékonyságára azonban jellemz , hogy a WHO jelenleg érvényben lév  hasonló 

osztályozása számos revíziót követ en alapvet en ma is erre épül. A nemzetközi statisztikai 

kongresszusok a kés bbiekben is arra törekedtek, hogy nemzetközileg meghatározott statisz-
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tikai eljárásokat dolgozzanak ki. A nemzetközi együttm ködést azonban az 1870-es években 

különféle történelmi események, például a porosz–francia háború, visszavetették.35  

A szervezett nemzetközi statisztikai együttm ködés újjáélesztésére 1885-ben, Lon-

donban, majd Párizsban került sor a Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) új alapokon való 

létrehozásával. A szervezet, ellentétben a kormányok részvételével megtartott kongresszusok-

kal, tisztán magán- és tudományos jelleg  volt, mindenféle hivatalosság nélkül, és e tulajdon-

ságait mindmáig meg rizte. Ugyanakkor az ISI mindig is igyekezett bevonni az egyes orszá-

gok nemzeti statisztikai intézetének vezet it, akik így az intézetnek hivatalból tagjaivá váltak. 

1913-ban létrehozták az ISI állandó irodáját, melynek székhelyéül Hágát jelölték ki. Az inté-

zet mind a mai napig itt m ködik. Az iroda f  tevékenységének a nemzetközi statisztikai 

adatgy jtést t zték ki, amit az els  világháború idején is folytattak. 

A nemzetközi együttm ködés újabb lehet ségét és fórumát jelenthette (volna) a Nép-

szövetség (1919–1944). A Népszövetség létrejöttét követ en nem sokkal Londonban konfe-

renciát hívtak össze a nemzetközi statisztikai együttm ködésr l, amelyre az ISI képvisel jét is 

meghívták. A Népszövetség Tanácsának megalakulása után röviddel létrehozott egy nemzet-

közi statisztikai bizottságot. A statisztikusok igyekezete ellenére az együttm ködés a két vi-

lágháború között meglehet sen korlátozott volt, és a közösen elhatározott munkák sem zárul-

tak teljes sikerrel. Így például javaslat készült egy nemzetközi gazdaságstatisztikai konvenció 

kidolgozásáról 1928-ban. Csakhogy egy ilyen megállapodást a részvev  országoknak ratifi-

kálniuk kellett volna, ami végül is oda vezetett, hogy az ezzel járó hatalmas adminisztrációs 

munkák miatt az ilyen jelleg  megállapodásokat a kés bbiekben nem kezdeményezték.36

Csak a teljességhez közelítés szándékával említem, hogy a Népszövetség megalakulásával lé-

nyegében egyidej leg – 1919-ben – alapították meg a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt (ILO), 

amely rövidesen a foglalkoztatással, munkanélküliséggel és munkavédelemmel foglalkozó 

statisztikák központja és f  szakmai fóruma lett. 

35  Ebben az együttm ködés szempontjából kevéssé termékeny id szakban tartották az 1872. évi szentpétervári 
Nemzetközi Statisztikai Kongresszust, amely az összehasonlítható népszámlálási programokra (is) tett javas-
latot. 

36  A nemzetközi statisztikai szervezetekre vonatkozó összefoglalók közül kiemelkedik a Nemzetközi Statiszti-
kai Intézet egykori igazgatójának munkája: Kenessey Zoltán (edit.): The Future of Statistics. An International 
Perspective. International Statistical Institute, Voorburg, 1994. 
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III.2 A nemzetközi statisztikai együttm ködés néhány aktuális jellemz je 

Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek második világháború utáni létrejötte és m ködése 

már összeér napjaink történetével. Világméretekben a nemzetközi statisztikai rendszer közép-

pontjában az ENSZ (pontosabban az ún. ENSZ-család) áll. Idetartoznak az ENSZ New York-i 

központi hivatalának, öt regionális-kontinentális hivatalának, valamint szakosított szervei-

nek37 statisztikai hivatalai vagy osztályai. Európai szinten (de ugyancsak egyre inkább globa-

lizálódó kapcsolatokkal) hasonló, de még er sebben integráló szerepe van az Európai Unió fél 

évszázada m köd  Statisztikai Hivatalának (Eurostat, Luxembourg), az elmélet és a szaksta-

tisztikák szinte minden területén. 

Az intézményes nemzetközi statisztikai együttm ködés 150 éves története során szá-

mos fontos eredményt ért el, és nem kevés nehézséggel állt szemben. Az osztályozások, 

szabványok, ajánlások terén a módszertani munka a nemzetközi statisztikai tevékenység 

szinte minden területére kiterjedt. Hosszasan lehetne folytatni azt a sort, amelybe az SNA 

(nemzeti számlák), az ISIC (ágazati osztályozás), ISCO (foglalkozások osztályozása), vagy a 

már említett ICD (betegségek osztályozása) tartoznak.38 Ami az adatok gy jtését és közzété-

telét illeti, hatalmas mennyiség  nemzetközi statisztikai információ áll rendelkezésünkre 

napjainkban. Ezekkel kapcsolatban ugyanakkor számos probléma is felmerül, amelyekre ké-

s bb még kitérünk. F  azonban, hogy a legfontosabb gazdasági témakörökben, a népesedés 

terén, a szociális, kulturális és egészségügyi szférában jelent s nemzetközi adathalmazok vál-

tak hozzáférhet vé a kormányok, a kutatók és az üzleti élet szerepl i számára. A nagy tö-

meg  nyomtatott kiadvány mellett ma már mindenhol elterjedtek az elektronikus adattárolás 

és adatközlés legkülönfélébb formái.  

A XX. század második felét l kezdve egyre n tt azoknak a statisztikusoknak a száma, 

akik pályájuk egy részét vagy akár egészét a nemzetközi szervezetek égisze alatt futják be. 

Természetesen felmerül az a kérdés, hogy a sok szempontból heterogén nemzetközi munka-

társi gárdák tudnak-e olyan hatékonyan m ködni, mint az egyes országok nyilván homogé-

nebb statisztikai személyzete. Már az els  nemzetközi statisztikai kongresszusoktól világossá 

37 UNDP = ENSZ Fejlesztési Program, UNHCR = ENSZ Menekültügyi F biztosság, UNFPA = ENSZ Népe-
sedési Tevékenységek Alapja, WHO = Egészségügyi Világszervezet, FAO = Élelmezésügyi és Mez gazda-
sági Szervezet, UNESCO = ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, ILO = Nemzetközi Mun-
kaügyi Hivatal, IMF = Nemzetközi Valuta Alap stb. 

38 Az osztályozások, nómenklatúrák történetére, szerkezetére és funkciójára külön fejezetben részletesebben 
lesz szó. 
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vált, hogy meg kell barátkozniuk más országok gyakorlatával, problémáival és javaslataival. 

A nemzetközi statisztika decentralizált jellege és a statisztikában érdekelt regionális és világ-

szervezetek megsokszorozódása jelent s koordinációs problémákat vetett fel, ez azonban 

csak meger sítette a szervezetek együttm ködése iránti hajlandóságot. Napjainkban a statisz-

tikai adatok felhasználóinak túlnyomó többsége tudatában van annak, hogy fontos a nemzet-

közileg összehasonlítható fogalmak és adatok használata. 

A nehézségek jelent s része a tematikailag, szervezetileg és földrajzilag differenciált 

intézmények tevékenységének koordinációjával függ össze. A népszámlálásra vonatkozóan 

léteznek például az ENSZ központi világajánlásai, az ezekkel nem mindenben harmonizáló 

európai regionális ajánlások – az elmúlt évtizedekben ezen belül még külön az ENSZ-EGB, 

valamint az Európai Unió hasonló dokumentumai –, továbbá a megfelel  tematikus fejezetek-

re vonatkozóan az ILO és az UNESCO kívánalmai.) Ugyancsak a decentralizált jelleggel 

függ össze, hogy a felmerül  új témakörök beépítése a már meglév  programokba esetenként 

kifejezetten problematikus. Vegyük például a szegénység vagy a menekültügy problémáit, 

amelyeknek kezelése, vagy akár csak megfigyelése nehezen sorolható be valamely már meg-

lév  szervezet kizárólagos kompetenciájába. Ráadásul az új területek befogadása a nemzetkö-

zi szervezetek esetén is nehézségekkel jár a létszámproblémák, a költségvetési korlátok és az 

id hiány miatt. Hasonló okok miatt akadályokba ütközhet az egyébként magas prioritást élve-

z  egyes projektek megfelel  ütem  megvalósítása is. El fordul, hogy nem mérik fel megfe-

lel en az elvégzend  munka nagyságát vagy a bonyolult nemzetközi mechanizmusok lassító 

hatását. Külön problémát jelent, hogy a nemzetközi felhasználói közösség számára id ben 

elérhet vé tegyék a sok országot érint  adathalmazt. Tény, hogy az adatgy jtés, feldolgozás 

és átadás sebessége az egyes országokban jelent sen eltérhet. Így aztán napjaink egyik sajná-

latos realitása, hogy egyes témakörökben a nemzetközi adatközlés jelent s késedelmeket 

szenvedhet. Kissé régebbi példa, hogy egy – f ként a 80-as évtized közepére vonatkozó – 

nemzetközi összehasonlító projekt világjelentését 1994-ben sikerült publikálni. Ez önmagá-

ban is kényelmetlen, de még inkább az, hogy igen nehéz „eladni” 1985-ös adatokat 1994-

ben.39 Ráadásul az adatok nem minden szakterületr l és nem minden országból állnak mindig 

egyformán rendelkezésre. 

39 Megjegyzem, az Európai Unió 1991-es népszámlálási publikációja is csak 1997 elején jött ki a nyomdából. 
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Ugyancsak nehézségeket okoz, hogy a nemzetközi statisztikai szervezetek technikai 

segítségnyújtási programjai gyakran elégtelenek. A koordináció hiánya e mennyiségi elégte-

lenség mellett min ségi problémákat is indukál. Az egyes nemzetközi szervezetek statisztikai 

programja ugyanakkor – nem meglep  módon – els sorban az adott szervezet általános priori-

tásait tükrözi. Ebb l viszont nehezen állhat össze egy kiegyensúlyozott nemzetközi program-

rendszer. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az IMF (Nemzetközi Valutaalap) jobb lehet ségekkel 

rendelkezik a pénzügystatisztika és a fizetési mérleg támogatására, mint a WHO és az 

UNESCO az egészség-, illetve az oktatásstatisztika finanszírozására. Ugyancsak számos ne-

hézséggel jár a földrajzi szétszórtság: az ENSZ New Yorkban dolgozó statisztikusain kívül 

m ködnek statisztikai osztályok a világszervezet regionális hivatalaiban: Addisz-Abebában, 

Bangkokban, Beirutban, Santiago de Chilében és Genfben is. Az egyéb nemzetközi szerveze-

tek központjai pedig általában más-más városban vagy országban találhatók.40 Ebben az ösz-

szefüggésben is külön megemlítend  az Európai Unió, amelynek f igazgatóságai Brüsszelben 

m ködnek, kivéve a statisztikait (Eurostat), amely viszont Luxemburgban; az UNESCO-nak, 

amely Párizsban székel, néhány év óta külön statisztikai intézete van, mégpedig Montrealban. 

A földrajzi széttagoltság a munkatársak rendszeres utazgatását és a távolsági kommunikáció 

szükségességét jelenti, amelyeket esetenként tovább komplikálnak az id zónák.  

A hivatalos statisztikát általában és ezzel együtt a nemzetközi statisztikai tevékenysé-

get is meghatározó f bb területek: 

– a statisztika elmélete (általános elmélet és módszertan számos alfejezettel); 

– gazdaságstatisztika (nemzeti számlák, ágazati statisztikák, gazdaságkutatás); 

– társadalomstatisztika (népesedési és szociális jelenségek statisztikája és ezek elem-
zése); 

– különféle szaktudományok – például fizika, biológia, környezet stb. – statisztikája; 

– magának a statisztikai tevékenységnek a vizsgálata (például a statisztikai szervezet 
elmélete; az adatgy jtés módszertana; adatfeldolgozási módszerek, különös tekin-
tettel az elektronikus számítástechnikai eljárásokra; adatközlési rendszerek; a sta-
tisztikai tevékenység hatékonysága; az adatok min ségének vizsgálata); 

– a statisztika története.41

40 Így például az ILO és a WHO Genfben, az UNESCO és az OECD Párizsban, az Európa Tanács 
Strasbourgban, a FAO Rómában, az IMF és a Világbank Washingtonban. 

41 Bátonyi Viola: Az EuroStat – az Európai Unió Statisztikai Hivatala. Tudományos és M szaki Tájékoztatás, 
51. évf. (2004) 3-4. sz. 113–116. Az Eurostat a statisztika szinte minden területén er teljes harmonizációs, 
s t egységesítési er feszítéseket tesz. 
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III.3 Harmonizációs törekvések 

Az ENSZ Statisztikai Bizottsága a kezdetekt l tudatában volt annak, hogy a sokféle nemzet-

közi szervezetben folyó statisztikai munkákat és programokat össze kell hangolni. Természe-

tesen mind az ENSZ-en, mind regionális és szakosított szervein belül, mind pedig egyéb fó-

rumokon – például az ISI ülésein – támogatják a koordinációs és harmonizációs törekvéseket. 

Idetartoznak például azok az intézkedések, amelyekkel el lehet kerülni a tagországok fölösle-

ges terhelését azonos vagy nagyon hasonló tartalmú adatgy jtésekre és adatszolgáltatásokra 

vonatkozóan.42 Mindez természetesen fokozottan érvényes az Európai Unió Statisztikai Hiva-

talára (Eurostat), annál is inkább, mivel az EU-t szoros szakmai (és politikai) kapcsolatok f -

zik más régiókhoz.43

Ezek az igyekezetek helyenként akadályokba ütköznek a nemzetközi szervezetek jel-

legének, nagyságának, f  céljainak, vezetési struktúrájának, finanszírozási gyakorlatának stb. 

különfélesége miatt.44 Sokszor megoldhatatlan, hogy egy nemzetközi szervezet pénzeszközö-

ket adjon át egy másiknak, bár az jobban el tudna végezni egy bizonyos munkát. Mindezek 

alapján csakis egy integrált, rugalmas finanszírozási rendszer , egységes módszertani, adat-

gy jtési, feldolgozási, és közlési gyakorlatot követ , magas szakmai színvonalat képvisel

nemzetközi statisztikai szervezet hozhat a jelenleginél tökéletesebb megoldást.45

42 Ilyen intézkedés például az ENSZ központi hivatala, az EGB, a szakosított szervezetek, az Eurostat, az Euró-
pa Tanács, és az OECD demográfiai adatkéréseinek és kiadványainak „szabványosítása”.  

43 Sloggett, Dave – de Vaney, Chris – Darroch, Steve: Towards a future European Statistical Information 
System. http://www.auldenfire.com/ase/resources/cdv_077c.pdf 

44 Németh Eszter: Módszertani buktatók az EU-tagjelölt országok statisztikáiban. Gazdaság és Statisztika, 2003. 
3. sz. 37-46.  

45 Európában, illetve az EGB keretében ez a törekvése az Európai Statisztikusok Értekezletének is.  
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IV. A nemzetközi szervezetek népszámlálási ajánlásai 

IV.1. Az ENSZ els  népszámlálási dokumentumai 

Az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa 1947. március 29-i határozatában felkérte a világ-

szervezet f titkárát, hogy az 1950 körül és azt követ en sorra kerül  népszámlálások min sé-

gének és nemzetközi összehasonlíthatóságának javításához a tagországoknak nyújtandó taná-

csokkal járuljon hozzá. Az ENSZ közgy lésének 1950. december 12-én hozott határozata arra 

szólította fel a F titkárt, hogy készíttessen irányelveket a kormányok számára a gazdasági és 

statisztikai adatok gy jtésére és közzétételére vonatkozóan.  

A United Nations Population Census Methods46 és a Population Census Handbook 

1949. évi ideiglenes kiadása volt az els  kísérlet arra, hogy összeválogassa, tömörítse és köz-

vetlenül felhasználható formában a különböz  országok szakembereinek rendelkezésére bo-

csássa a népszámlálások el készítésére, módszertanára, tartalmára és adatközlésére vonatko-

zó, nagy mennyiség  nemzetközi anyagot. A kiegészített, a második világháború befejezését 

követ  években tartott cenzusok tapasztalatait is tartalmazó változat 1954 júniusában jelent 

meg az ENSZ Statisztikai Hivatalának kiadványaként Handbook of Population Census 

Methods címmel.  Az összeállítás tehát egyfel l támpontot kívánt nyújtani a felhasználóknak 

az adatokra vonatkozó szabványok kialakulását és értelmezését illet en, másfel l pedig – és 

ez talán még fontosabb volt – segítséget kívánt nyújtani az országos, regionális és nemzetközi 

szinten tevékenyked  szakért knek a következ  népszámlálások hatékonyságának növelésé-

hez. Ez a dokumentum a népszámlálásokkal kapcsolatos minden kés bbi munka alapvetés-

ének tekinthet . Teljességre való törekvését illusztrálja a tartalomjegyzék f  fejezetcímeinek 

felsorolása: 

I. A népszámlálás haszna és korszer  értelmezése 

II. A népszámlálások nemzetközi összehasonlíthatósága 

III. A népszámlálás tervezése, szervezete és irányítása 

IV. Statisztikai mintavétel alkalmazása a népszámlálásnál és más adatgy jtéseknél 

V. A népszámlálásban szerepl  változók 

VI. Össznépesség 

46 Lake Success, N.Y., November 1949. Population Studies 4. 
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VII. Nem és kor 

VIII. Családi állapot 

IX. Gazdasági jellemz k 

X. Iskolázottsági jellemz k 

XI. Születés helye 

XII. Állampolgárság 

XIII. Nyelvismeret 

XIV. Termékenység 

XV. Városi és vidéki népesség 

XVI. Népszámlálási adatok a testi és szellemi fogyatékosokról 

XVII. A háztartás összetétele 

XVIII. Lakásstatisztikák 

Az egymást követ  népszámlálások kérdésanyagának tanulmányozása során jól kive-

het  mind a kérdésköröknek, mind a népszámlálások felhasználási területeinek b vülése. Az 

egyszer  demográfiai változókat egyre inkább kiegészítették a kormányzati szerveket, üzleti, 

ipari, munkaügyi, oktatási és kutatási szervezeteket, valamint a nagyközönséget érdekl  sze-

mély-, család-, háztartás- és lakásjellemz kkel. A legtöbb országban a lakosság egyre növek-

v  aggályai miatt elkerülend vé vált a népszámlálásból származó információk bárminem

összekapcsolása az adóztatással vagy a hadkötelezettséggel, s t, a népszámlálási kérdésekre 

adott egyedi információk nem statisztikai célú felhasználását szigorú büntetés terhe mellett 

meg is tiltották. A különböz  szinteken összesített népszámlálási adatok ugyanakkor nélkü-

lözhetetlenek a képvisel i helyek újraelosztásához, a munkanélküliséggel, honvédelemmel, 

vándorlással, lakásüggyel, szállítással, igazságszolgáltatással, társadalombiztosítással és 

nyugdíjrendszerekkel, iskoláztatással kapcsolatos teend k megtervezéséhez, a népesedési, 

szociológiai és gazdasági kutatásokhoz. 

A népszámlálás egy adott id pontra vonatkozóan az adott területen él  népesség

egészér l nyújt átfogó képet az egyénekr l kapott információ alapján. Ebben a tekintetben te-

hát statikus jelleg  m velet. Ugyanakkor az egymást követ  népszámlálások megfelel  adata-

inak összevetése lehet séget ad a népesség változásának követésére, a változások dinamiká-

jának felmérésére is. A népszámlálás alapvet  – és a mai napig érvényes – jellemz it a követ-

kez kben határozza meg a fél évszázados dokumentum: teljeskör ség, egyidej ség, rendsze-
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resség, a felvett adatok egyedi, személyes jellege, földrajzilag jól meghatározott terület, kor-

mányzati finanszírozás.47

A népszámlálások szükségességét a XIX. század második felét l kezdve egyre több 

országban felismerték, alkalmazása egyre terjedt: 

Népszámlálások a világ országaiban 1800 és 1953 között48

Ország 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Afrika 
Dél-Afrikai Unió           x x x x x x 
Egyiptom         x x x x x x x  

Amerika 
Argentína       x   x  x   x  
Bolívia    x x x   x  x     x 
Brazília        x  x x  x  x x 
Chile    x x x x x x x x  x x x x 
Costa Rica     x  x x x x   x   x 
Dominikai Közt.             x x  x 
Ecuador                x 
Guatemala         x x   x  x x 
Haiti            x    x 
Honduras           x x x x x x 
Kanada      x x x x x x x x x x x 
Kolumbia   x x x x  x   x x x x  x 
Kuba           x x  x x x 
Mexikó          x x x x x x x 
Nicaragua             x  x x 
Panama            x x x x x 
Paraguay         x x    x  x 
Peru    x  x x x       x  
Salvador        x x x x   x  x 
Uruguay      x x    x      
USA x x x x x x x x x x x x x x x x 
Venezuela        x x x   x x x x 

Ázsia 
Burma         x x x x x x x x 
Ceylon        x x x x x x x x x 
Fülöp-szigetek        x x  x x  x x  
India         x x x x x x x x 
Indokina        x   x x x x   
Irak             x x x  
Irán              x   
Japán        x  x x x x x x x 
Kína           x x x   x 
Libanon             x x x x 
Pakisztán         x x  x x x x  
Szíria             x x x  

47 Forrás: Handbook of Population Census Methods. Statistical Office of the United Nations, Department of 
Economic Affairs, New York, June 1954. 1–2. 

48 I.m. 4–6. 
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Ország 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Thaiföld            x x x x  
Törökország             x x x x 

Európa 
Albánia              x   
Ausztria  x x x x x x  x x x x x x  x 
Belgium    x x x x x x x x x x x  x 
Bulgária         x x x x x x x  
Csehszlovákia             x x x x 
Dánia x   x x x x x x x x x x x x x 
Egyesült Királyság x x x x x x x x x x x x x x  x 
Finnország x x x x x x x x x x x x x x x x 
Franciaország x  x x x x x x x x x x x x x  
Görögország   x x x x x x x x x  x  x x 
Hollandia    x x x x x x x x  x x x  
Írország   x x x x x x x x x x x x x x 
Izland x   x x x x x x x x x x x x x 
Jugoszlávia    x x x x x x x x x x x x x 
Lengyelország             x x x x 
Luxemburg   x x x x x x x x x x x x x  
Magyarország        x x x x x x x x x 
Németország        x x x x x x x x x 
Norvégia x x x x x x x x  x x x x x x x 
Olaszország       x x x x x x x x x x 
Portugália x  x x x x x x  x x x x x x x 
Románia      x    x  x  x x  
Spanyolország      x x x x x x x x x x x 
Svájc    x  x x x x  x x x x x x 
Svédország x x x x x x x x x x x x x x x x 
Szovjetunió             x x   

Óceánia 
Ausztrália         x x x x x x x  
Új-Zéland      x x x x x x x x x x x 

Ami a nemzetközi összehasonlíthatóság kérdését illeti, az ENSZ els  népszámlálási 

kézikönyveinek kiadását megel z  nyolc évtized során már történtek erre vonatkozó kísérle-

tek. A Szentpétervárott 1872-ben tartott 8. Nemzetközi Statisztikai Kongresszuson megálla-

podás született a népszámlálási kritériumok „nemzetközi minimumáról” (ezt a Bulletin de 

l’Institut international de statistique cím  kiadvány XI. évfolyamában tették közzé): (a) a nép-

számlálási adatfelvételt név alapján kell végrehajtani, (b) a tényleges népességre vonatkozóan, 

(c) lehet leg 10 évenként, (d) 24 óra leforgása alatt, (e) az adatok között szerepelnie kell a 

következ  változóknak: a személy neve, kora, neme, a háztartásf höz való viszonya, családi 

állapota, foglalkozása, vallása, nyelve, iskolázottsága, születési helye és állampolgársága, la-

kóhelye és esetleges testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosságának megjelölése.49 Ez az 

ajánlás számos országban iránymutatást adott a népszámlálások végrehajtásához. A Nemzet-

49 I. m. 8. 



35

közi Statisztikai Intézet ugyancsak Szentpétervárott rendezett, 1897. évi ülésén K rösi Jó-

zsef, magyar tudós dolgozata felhívta a kormányokat, hogy 1900-ban, lehet leg december 31-

én tartsanak világméret  népszámlálást az 1872-ben elfogadott minimum követelmények 

alapján. Bár ez a gondolat még a huszadik század els  felében sem valósult meg teljesen, az 

ENSZ 1954. évi népszámlálási kézikönyve teljes egyetértéssel idézi K rösi szavait: 

„Sok igazság van abban, hogy a népszámlások jelentik a leghatékonyabb eszközt a 

kormányok számára a népeikre vonatkozó statisztikai jelleg  ismeretek megszerzésé-

hez...Van azonban egy másik, fels bbrend  szempont, a legmagasabb rend , amelyet a 

demográfia tudománya általában megcélozhat, mégpedig a nemzetközi statisztika 

szempontja általában, az az álláspont, amely lehet vé teszi, hogy az egyes országok 

népszámlálásait ne végcélként, hanem eszközként fogjuk fel. Innen nézve a kormányok 

minden er feszítése országuk népszámlálásainak végrehajtására többé-kevésbé tuda-

tos közrem ködést jelent a népesség statisztikai vizsgálata legfontosabb céljának el-

éréséhez, nevezetesen ahhoz, hogy az országos szint  népszámlálások révén a világ 

nemzetközi népszámlálása valósuljon meg, az egész emberiséget – vagy legalábbis a 

civilizált emberiséget – átfogó jelleggel.”50

Egy világnépszámlálás tervezete. Javaslatok a különböz  statisztikai hivatalok részére (K rösi József

kézírása és az 1881. évi párizsi kiadás borítójának másolata). 

50 Ford.: Rózsa Gábor
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Más intézmények és szervezetek is közrem ködtek a nemzeti cenzusok közös nemzet-

közi céljainak megfogalmazásában és elérésében. Így például az amerikai államok nemzetközi 

konferenciáin elhatározták 10 évenként népszámlálásokat tartanak, továbbá intézkedéseket 

ajánlottak a népszámlálási eredmények és módszertani leírások kölcsönös cseréjére.51 Az 

ENSZ kézikönyvének az egyes népszámlálási változók leírását tartalmazó, kés bbi fejezetei 

részletesen ismertetik a különböz  illetékes nemzetközi fórumok (Népszövetség, ENSZ-

bizottságok, Amerika-közi Statisztikai Intézet, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal) vonatkozó 

határozatait és ajánlásait. 

51 Uo., hivatkozással a következ  munkára: Brown Scott, J.: The International Conferences of American 
States, 1889–1929. Oxford University Press, New York, 1931. 
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IV.2. Az ENSZ népszámlálási világajánlása és módszertani kézikönyvei 

Maga az ENSZ, illetve annak Statisztikai Bizottsága és Népesedési Bizottsága egyéb-

ként sem 1950-ben, sem a népszámlálási és lakásösszeírási ajánlások kés bbi kiadásaiban 

nem kötelezte el magát egy merev „minimum lista” mellett, hanem az ajánlott változókat a 

rugalmasabb alapvet  és nem alapvet kategóriákba sorolta. 

A népszámlálás hatalmas emberi és pénzügyi er forrásokat igényl  m veletsor. Ennek 

megfelel en id ben el kell kezdeni megtervezését, szervezeti formáinak és irányítási rendsze-

rének kialakítását. Bizonyos alapelvek érvényesülésén kívül azonban nincsenek egységes, 

egyedül üdvözít  modellek, a rendszer egészének és minden elemének az adott ország sajátos 

viszonyaihoz, hagyományaihoz és lehet ségeihez kell alkalmazkodnia. Hiába lenne például 

kívánatos a kérd íveknek az adatszolgáltatók általi saját kitöltéses módszere, ha az adott terü-

leten magas az analfabéták száma. Mindenesetre el nyben vannak azok az országok, ame-

lyekben a népszámlálásnak nagy hagyománya van, ahol tapasztalt, állandó népszámlálási 

szakembergárda áll rendelkezésre, és ahol a lakossági hozzáállás is kedvez .  

Els  lépésként meg kell határozni a nemzeti adatigények és a nemzetközi szabvá-

nyok alapján a népszámlálás adattartalmát és táblázási programját, ezután következhet a 

kérd ívek tervezése és a megszerzett információk táblázható adatokká alakítására vonatkozó 

eljárások kidolgozása, majd pedig a népszámlálás ütem- és költségtervének elkészítése. Az 

ENSZ dokumentumai részletes felsorolását és kifejtését adják mindazon lényeges munkafázi-

soknak, amelyek már a kezdetekben – mint ahogy kevés változástól eltekintve azóta is – nél-

külözhetetlen elemei voltak a népszámlálások el készítésének, végrehajtásának és hasznosítá-

sának. 

A népszámlálási terv els  pontja a jogi háttér megteremtése. Egyes országokban ál-

landó érvény  rendelkezések (maga az alkotmány, esetleg egy népszámlálási vagy statisztikai 

törvény) intézkedik a népszámlálások periodikus megtartásáról. Másutt megelégednek a csu-

pán egy-egy népszámlálás végrehajtását el író kormányrendelet meghozatalával. Bár a tör-

vény vagy rendelet formáját és tartalmát tekintve is eltér  a különböz  országokban, bizonyos 

közös pontokat felfedezhetünk bennük. Általában rendelkeznek például arról, hogy csupán 

népszámlálásról van-e szó, vagy ezzel együtt lakásösszeírásról, mez gazdasági, kereskedelmi 

cenzusról is. Szólnak az adatszolgáltatási kötelezettségr l és a megtagadásért vagy hamis ada-
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tokért járó szankciókról is. Hangsúlyozzák és szabályozzák az adatok kizárólagos statisztikai 

felhasználását és védelmét. Meghatározzák a népszámlálás finanszírozásának módját, megne-

vezik az el készítésért és végrehajtásért felel s állandó és alkalmi szervezeteket, illetve köz-

rem köd ket. Egyes országokban id beli meghatározások is szerepelnek, például az összeírás 

tartamára vonatkozóan, vagy a végleges eredmények közzétételét illet en, amivel biztosítani 

lehet, hogy az id ben történ  adatközlés igazolni tudja a hatalmas költségek és munkaer -

ráfordítás indokoltságát.52

A népszámlálási költségvetés jelent sége, megfelel en részletes kidolgozásának szük-

ségessége talán nem igényel külön magyarázatot. Bár a törvényhozókat nem érdeklik a részle-

tek, hanem csak a végösszeg, nyilvánvalóan nem szabad egy engedélyezett keretb l visszafelé 

számolva megszabni az egyes tételeket. A részleteket a tényleges szükségleteknek megfelel -

en kell megbecsülni, ám elég rugalmasan ahhoz, hogy akár a m veletek végzése közben is le-

het ség maradjon hatékonyabb, olcsóbb megoldások alkalmazására.53

A módszerek, id pontok, pénznemek eltérései miatt a különböz  országok népszámlá-

lásainak a költségek szempontjából történ  összehasonlítására tett kísérletek többször sikerte-

lenek voltak. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága az 1990-91. évi adatgy jtésekre vonat-

kozóan négy ország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Magyarország és Svédország sta-

tisztikusait kérte fel egy ilyen – a módszerek, id tartamok, humán és anyagi er források jel-

lemz it figyelembe vev  – összehasonlítás elvégzésére. Az eredményeket közel három éves 

munka után publikálták az ENSZ egyik módszertani ajánlásaként.54  

A népszámlálás el készítésének kulcsfontosságú eleme az összes munkafázist logikai 

és kronológiai rendben tartalmazó ütemterv. Ez egyfel l útmutató a tennivalók közötti eliga-

zodáshoz, másfel l mérhet vé teszi minden egyes folyamat haladását vagy esetleges lemara-

dását a tervezetthez képest. Bár természetesen itt sem lehetséges általános sémát adni akár a 

52 Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Rev. 1. Department of Economic 
and Social Affairs, Statistics Division. United Nations, New York, 1998. Statistical Papers 67. 12. 

53 Uo. 
54 Costing aspects of population and housing censuses in selected countries in the UN/ECE region. United 

Nations, New York and Geneva, 1996. (Szerz k: Baraille, J-P., Bruhn, Ake, Golds, I.M., Rózsa Gábor) 
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felsorolandó fázisokat, akár az ütemezés részletezettségét illet en, a következ  ábra szemlél-

teti a szokásos népszámlálási m veletek egymásutániságát és relatív id igényét:55

Ami a népszámlálás el készítésével és lebonyolításával megbízott szervezetet illeti, 

az nagy mértékben függ az adott ország közigazgatási rendszerét l, népszámlálási hagyomá-

nyától, a rendelkezésre álló pénzforrásoktól és több egyéb tényez t l. Egyes országokban ál-

landó népszámlálási hivatal m ködik, amely az el készít  munkák és a végrehajtási program 

központja; mellettük fontos szerep jut a területi irodáknak és/vagy a helyi igazgatás szervei-

nek. Különösen hatékonyan m ködtethet  ez a rendszer olyan országokban, amelyekben a he-

lyi hatóságok er sek és széles jogkörrel rendelkeznek, illetve ahol a közigazgatás és ezzel 

együtt a hivatalos statisztikai szolgálat decentralizált. Azokban az – els sorban elmaradott – 

országokban, amelyekben nincs népszámlálási tradíció és így állandó hivatala sem, alapvet

fontosságú, hogy akár a statisztikai hivatalon belül, akár attól szervezetileg függetlenül létre-

hozzák vagy meger sítsék a népszámlálási hivatalt. A felsorolt szervezeteken kívül különféle 

központi, regionális vagy akár helyi bizottságok, tanácsadó testületek segíthetik az el készít

55 Handbook..., 1954. 14.; Principles..., 13-14. Az ábrán szerepl  szakaszolás a hagyományos népszámlálásokra 
vonatkozóan kisebb eltérésekt l eltekintve a legutóbbi id kig jellemz  maradt. 
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munkát. Ezekben a közoktatási, egészségügyi, jogi intézményrendszerek képvisel i, a mun-

kaadói és a munkavállalói szervezetek, valamint a fegyveres er k delegált tagjai, illetve más 

érdekelt és együttm ködésre képes testületek küldöttei vehetnek részt. Bármilyen legyen is a 

népszámlálás szervezeti felépítése, létfontosságú a megfelel  összhang biztosítása e tanácsadó 

és végrehajtó szervek tevékenysége között, ideértve a jól definiált és a munkamegosztás 

szempontjából is egyértelm  megoldásokat.56

A népszámlálás el készítését és végrehajtásának módját számos tényez  befolyásolja, 

mint például: 

– a népesség nagysága, koncentrált vagy szétszórt földrajzi elhelyezkedése,  

– kulturális szintje, írni-olvasni tudása,  

– társadalmi összetétele,  

– nyelvileg homogén vagy heterogén volta,  

– az ország gazdasági helyzete, a távközlési és közlekedési lehet ségek,  

– a friss és részletes statisztikai földrajzi és térképészeti információkkal való ellátott-

ság,  

– a közigazgatási szervezet hatékonysága, összehangolt m ködése és tekintélye,  

– a szakmai irányító és a területi munkát végz  szakemberek hozzáértése,  

– a népszámlálási kérdéscsomag terjedelme stb.  

A hagyományos, összeírással végrehajtott népszámlálás teljes m veletsora alapvet en 

három nagy munkafázisra, nevezetesen az összeírást megel z  id szakra, az adatgy jtési sza-

kaszra, valamint az adatok közzétételével záródó, összeírás utáni feladatokra (ellen rzések, 

feldolgozási munkaszakaszok, közzététel) osztható. Sok évtizedes tapasztalat szerint – a ha-

gyományos eljárások esetében – a két széls  szakasz hossza megközelít leg két-két év.  

Az el készít  fázis egyik legfontosabb feladata a népszámlálás földrajzi-területi egy-

ségeinek elméleti és gyakorlati kialakítása. Itt nem els sorban az ország határainak pontos fi-

gyelembe vételér l van szó – az ugyanis extrém, f ként konfliktusos helyzetekt l eltekintve 

magától értet dik –, hanem az azokon belüli egyéb, például közigazgatási, választási, politi-

kai, oktatásügyi, közegészségügyi vagy katonai célokra létrehozott területi beosztásokról. A 

56 A népszámlálási szervezet különböz  típusainak és funkcióinak leírását ld.: Handbook of Population and 
Housing Censuses. Part I. Planning, Organization and Administration of Population and Housing Censuses. 
United Nations, New York, 1992. 29–45. 
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f  egységeket ezután speciális népszámlálási körzetekre kell osztani az egy számlálóbiztos ál-

tal bejárható terület és az ott összeírandó népesség nagyságának, az összeírás id tartamának, a 

klimatikus adottságoknak és egyes társadalmi tényez knek a függvényében. A népszámlálási 

körzetek kialakításának olyannak kell lennie, hogy az ország bármely statisztikai szempontból 

érdekes területi egységét el  lehessen állítani bel lük. Ezt lehet ség szerint térképek segítsé-

gével, ezek hiányában viszont a terület megfelel  leírásával, a lakások és települések 

(cím)jegyzékeivel lehet megvalósítani.57  

A területi el készítésen túl nagyon fontos információ az összeírandó népesség számá-

nak és területi eloszlásának hozzávet leges el zetes ismerete. Enélkül ugyanis lehetetlen a 

megfelel  nagyságú összeírási körzetek kialakítása, az összeírók számának el zetes becslése 

és a felvétel id tartamának meghatározása. Mindez kevéssé okoz problémát a népmozgalmi 

statisztikákkal rendelkez  országokban, míg a többiben más eljárásokat kell keresni. Az el -

zetes becslések a népszámlálási adatok bizonyos fokú ellen rzésére is felhasználhatók: a túl 

nagy eltérések tömeges kimaradások vagy többszörös összeírások gyanúját kelthetik fel, és 

serkenthetnek az eredmények helyesbítésére.58

Az el készít  szakasz és az egész népszámlálási folyamat meghatározó eleme a kér-

d ívek kialakítása. Ez annál inkább igaz, mivel a népszámlálás minden más munkájánál re-

mélni lehet az esetleges hibák menet közben vagy utólag történ , legalább részleges kiigazítá-

sát, míg a rosszul megtervezett, követhetetlen, zavaros formátumú és megfogalmazású kérd -

ív menthetetlenül hamis információkat eredményez, amit lehetetlen a feldolgozással helyre 

hozni. Ugyanakkor a kérd ívek formájára és tartalmára vonatkozó döntést nem szabad sokáig 

késleltetni, mert ez hátráltatja több más, nélkülözhetetlen feladat elvégzését, például a felvéte-

li utasítások megírását, az összeírók és felülvizsgálók számának meghatározását, az összeíró 

apparátus képzésének el készítését, a lakosság megfelel  felkészítését, a különféle rlapok, 

kérd ívek, kódsegédletek nyomdába adását. A kérd ív megtervezésének egyik f  szempontját 

a terjedelem korlátozása jelenti, vagyis az, hogy a tartalom b vítésével nem szabad túllépni 

bizonyos ésszer  határokat. Ezek természetesen függenek az adott ország szükségleteit l és 

lehet ségeit l is. A tartalmi korlátozás szempontja lehet, hogy mely adatok állnak rendelke-

zésre más forrásokból, illet leg melyekhez elégséges mintavételes adatgy jtéseket végezni. 

Ugyancsak kerülend k a csupán helyi fontossággal bíró, vagy nem kell en megbízható vála-

57 I.m. 46–56. 
58 Handbook 
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szokkal kecsegtet  kérdések. Mindezek alapján jelent s feladat a kérd ívek lehet leg több 

változatban történ  elkészítése és kipróbálása. A kérd ívek alapvet  fajtái: személyi (egy 

személyre vonatkozó), háztartási (egy háztartásra ill. egy lakásra vonatkozó) és kollektív 

(több háztartás vagy egy intézeti közösség adatait tartalmazó) kérd ív. Ezekhez az összeírás 

el segítése érdekében további nyomtatványok, például a megfelel  kitöltési útmutatók, a 

számlálóbiztos által bejárandó terület térképe és/vagy leírása, különféle összesítések járul-

nak.59

Ugyancsak nélkülözhetetlen kelléke a népszámlálás hatékony el készítésének az adat-

szolgáltatói bizalom és együttm ködési készség elnyerését célzó kommunikációs program. 

Ezt gyakorlatilag a népszámlálást engedélyez  vagy elrendel  törvény hatályba lépésének pil-

lanatában el kell kezdeni, és folyamatosan m ködtetni kell egészen az összeírás befejezéséig. 

A teljes kör  összeírás ténye egyes polgárokban, akár a magasan kvalifikált és jó gazdasági 

körülmények között él kben is bizonyos nehezen eloszlatható aggodalmakat és gyanúkat éb-

reszt, például attól tartva, hogy az adatokat adóztatási, hadkötelezettségi, rend rségi vagy 

munkára kötelezési célokra használhatják fel. További ellenállást gerjeszt  tényez k lehetnek 

az analfabetizmus, babonaság, szegénység és egyes politikai ürügyek. A népszámlálás kom-

munikációs és tájékoztató kampányának tehát komoly szerepe van, amelyet nem lehet a la-

kosság ilyen vagy olyan részére korlátozni, és f leg nem szabad puszta gazdasági megfonto-

lások alapján kihagyni. Minél gyanakvóbb és kelletlen a népszámlálással szemben a lakosság, 

annál bonyolultabbá és fontosabbá válik a tájékoztató munka. Ennek tervezésénél minden-

képpen figyelembe kell venni azokat a körülményeket, társadalmi, szociális, szociológiai té-

nyez ket, amelyek a lakossági fogadókészség negatív alakulását el idézték. A hatékonyságot 

fokozza, ha nem egyszer en a meglév  félelmek eloszlatását és a szimpátia kialakítását céloz-

za meg a tájékoztató munka, hanem törekszik a kérd ívek tartalmának, egyes kérdések értel-

mének, hasznosságának és a válaszadás módjának elmagyarázására is. Nem lehet jó az infor-

mációs program, ha túl bonyolult és érthetetlen a nagyközönség számára. Ki kell azonban 

használni az összes közvetít  és közlési eszköz – újságcikkek, nyilatkozatok, iskolai és más 

nyilvános el adások, rádióbeszédek és üzenetek, a népszámlálást népszer sít  plakátok, szó-

rólapok és filmek, képes levelez lapok és bélyegek, zászlók, jelvények, bélyegz k stb. – által 

nyújtott lehet ségeket. Az els  népszámlálási ENSZ-dokumentumok beszámolói szerint az 

1931. évi angliai és walesi népszámlálás el estéjén például rádión keresztül is tájékoztatták a 

59 Handbook..., 2000. 63–69; Principles... 20. 
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lakosságot a népszámlálási kérd ívek kitöltésének módjáról. Peruban a kérd íveket és az 

egyéb lakossági dokumentumokat kínai és japán nyelvre is lefordították, hogy a nagy lélek-

számú bevándorolt csoportoknak ezzel is segítsenek az adatszolgáltatásban. Guatemalában és 

több más országban a bennszülött lakosság nyelvén és dialektusaiban is tartottak felvilágosító 

el adásokat, illetve tettek közzé információs röpiratokat. A Szovjetunió 1939-ben tartott nép-

számlálásakor az igen intenzív tájékoztató kampány zárásaként egyes körzetekben a telefon-

központosok minden kapcsolásnál emlékeztették a hívó feleket, hogy „a népszámlálás január 

17-én kezd dik”. Az Egyesült Államok 1940. évi népszámlálása el tt 20 nyelven nyomtatták 

ki és terjesztették Roosevelt elnök külön e célra írt felhívását. Korunkban a népszámlálási 

kommunikációs kampányokat sok helyen profi küls  cégekre bízzák,60 a technikai eszközök 

tárháza pedig a hagyományos eszközök diverzifikálódása mellett a központi és helyi elektro-

nikus médiumok, az SMS-küldésre és fogadásra alkalmas mobil telefonok és egyéb eszközök 

bevonásával gazdagodott.61

A népszámlálási adatok min ségét meghatározó tényez k között kiemelked  jelent -

sége van az összeírói apparátusnak. Mindig és mindenütt problémát jelent azonban, hogy 

megfelel  számú, jól képzett és elfogadhatóan megfizetett gárda álljon rendelkezésre. A szük-

séges létszámot és személyi összetételt alapvet en az összeírás módszere, a kérdések száma és 

bonyolultsága, valamint a felvétel id tartama határozza meg. Könnyebb a helyzet azokban az 

esetekben, amikor a számlálóbiztosoknak egy-két hét áll rendelkezésre, hogy a kérd íveket el-

juttassák az adatszolgáltatókhoz, és szükség szerint csupán némi magyarázattal segítsék a ki-

töltést, mint ott, ahol ezt egyetlen nap leforgása alatt kell elvégezni, és a kitöltés is teljesen az 

összeírók feladata. A több évtizedes népszámlálási hagyományokkal rendelkez  országok ál-

talában el nyben részesítik a környezetüket jól ismer , megfelel  általános állampolgári, vagy 

még inkább igazgatási ismeretekkel rendelkez  személyek, tehát a központi és a helyi kor-

mányzati szerveknél, oktatási intézményeknél dolgozó alkalmazottak vagy a magasabb évfo-

lyamokon tanuló diákok felvételét erre a munkára. Ugyanakkor sok országban tartózkodnak 

az adóhivatali munkatársak, rend rségi hivatalnokok és a katonaság bevonásától, mivel ez 

növelné a lakosság aggodalmát az információk felhasználását illet en. Er sen eltér  az orszá-

gok elképzelése és gyakorlata abban, hogy kiket lehet az adatgy jtési munkában való részvé-

60 Magyarországon a legutóbbi két nagy felvétel, a 2000. évi általános mez gazdasági összeírás és a 2001. évi 
népszámlálás esetében alkalmaztak professzionális kommunikációs céget. A népszámlálások kommunikáció-
jának kérdésével egyébként a disszertáció külön fejezete foglalkozik. 

61 A népszámlálási kommunikációra vonatkozó ajánlások részletes kifejtését ld.: Principles... 14–15.; 
Handbook..., 1992. 110–115. 
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telre kötelezni, a toborzásnak milyen formáját választják, illetve a résztvev k mely kategóriáit 

és milyen mértékben kell ezért a tevékenységért külön díjazásban részesíteni. 

Az összeírók képzésének célja bizonyos fontos tényanyag ismertetése, a megfelel

hozzáállás és magatartás kialakítása, valamint a készségfejlesztés. Itt mindenképpen figye-

lembe kell venni, hogy túlnyomórészt feln ttek oktatásáról van szó, akiknek mindennapos 

gondjaik mellett külön nehézséget jelenthet a teljes odafigyelés a képzés során. E szempont-

nak érvényesülnie kell mind az oktatási anyagok és eszközök, mind pedig az alkalmazott 

módszerek kiválasztásában és összehangolásában. Ugyancsak jelent s szerepe van az oktatás 

jól megválasztott id pontjának és id tartamának, de legalább ilyen fontos az esetenként több 

tízezer számlálóbiztos képzéséhez szükséges oktatói létszám optimális meghatározása és az 

oktatói kar összeállítása. Az  felkészítésüknél természetesen nem elegend  csupán a techni-

kai, szakmai ismeretek átadása, hanem azok hatékony továbbadásának technikáját is el kell 

magyarázni. A többlépcs s oktatás minden fázisának önmagában és együttesen is óriási sze-

repe van az összeírói munka, következésképpen pedig az összeírás eredményessége szem-

pontjából. Az adatgy jtés – általában törvény által megszabott – id szakán túl már nincs lehe-

t ség a kikérdezés helyszíni ellen rzésére, megismétlésére vagy javítására. Vegyük például a 

születési hely kérdését: nem lehet megelégedni azzal a válasszal, hogy valaki az Ír szigeten 

született, hanem különbséget kell tenni Észak-Írország és az Ír Köztársaság között. Az okta-

tóknak a sok ezer összeírót tehát úgy kell felkészítenie, hogy amennyiben az adatszolgáltató 

csupán Írországot jelöli meg, azonnal rákérdezzenek: Melyik részén? Nehéz megmondani, 

hogy a sokféle statisztika között melyik változóra milyen pontossággal van szükség, de ha – 

az említett példánál maradva – az összeírók 20 százaléka elhanyagolja e különbséget, az 

eredmények szinte értelmetlenek lesznek, néhány százalékos eltérés viszont talán még nem 

rontja le túlságosan a statisztikai használhatóságot. Sajnos b ven akad példa a közlésre alkal-

matlan, holt népszámlálási anyagokra, amelyeknél egyes képzési vagy egyéb fontos szem-

pontok figyelmen kívül hagyása miatt használhatatlanná lett a válaszok egy része.62

A hagyományos összeírás módszerét illet en alapvet en két eljárás (esetenként ezek 

valamiféle kombinációja) ismeretes: az egyik a számlálóbiztosi módszer, amelynél a kérd -

ívek kitöltését az adatszolgáltatók válaszai alapján az ezzel megbízott és erre felkészített ösz-

szeírók végzik; a másik a háztartásf  vagy általában az adatszolgáltató általi kitöltés módsze-

62 Handbook..., 2000. 91–102. 
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re, amelynél a kérd -íveket postán vagy számlálóbiztosok útján eljuttatják a háztartásokhoz, 

majd kitöltés után begy jtik. Az els  eljárás el nye, hogy a kitöltést erre a célra kiképzett 

személyek végzik, tehát egyértelm bb, pontosabb, országosan egységesebb válaszok remélhe-

t k. Problémája, hogy a kérd ív terjedelme, esetenként a bejárandó nagy terület és az össze-

írás befejezésének id beli korlátja behatárolja az összeírók lehet ségeit. Ráadásul ez az a 

módszer, amelynél a hatalmas létszámú összeírói apparátus számára igen alapos és id igényes 

képzést kell biztosítani. Ezzel szemben a másodikként említett, ún. "önkitölt s" eljárás nem 

igényel ilyen intenzív oktatásban részesített összeírói gárdát, bár ebben az esetben is el for-

dulhat, hogy valamely ok miatt segítséget kell nyújtani az adatszolgáltatásra kötelezett sze-

mélynek a kérdések megértéséhez és megválaszolásához. További el nye az önkitölt s mód-

szernek, hogy az adatszolgáltatónak hosszabb id  áll rendelkezésére a kérd ív tanulmányozá-

sához, a válaszok alapos átgondolásához, ráadásul nagyobb esély van arra, hogy az informá-

ció magától az érintett személyt l érkezzen, nem pedig az éppen otthon talált rokontól vagy 

lakótárstól. Mivel így jelent sen csökken a javadalmazás ellenében dolgozó számlálóbiztosok 

munkaideje, lerövidülhet a teljes összeírás id tartama, jobban érvényesül az egyidej ség 

szempontja, és nem utolsó sorban csökken az összköltség. Sajnos a népesség alacsonyan isko-

lázott rétegei számára ez a módszer néha leküzdhetetlen nehézséget okoz, de egyes bonyolul-

tabb, hosszú magyarázatokat és többféle példát igényl  kérdések tökéletes megértése a maga-

sabban kvalifikált személyeknek sem sikerül. Ez sokszor abból is ered, hogy nem veszik a fá-

radságot a kérdés értelmének, lényegének kibogozására, s t a magyarázatok és kitöltési tudni-

valók áttanulmányozására sem. A népesség folyamatos, kitartó felvilágosítása a népszámlálás 

céljáról és folyamatairól, továbbá a kérdések világos és egyszer  megfogalmazása tehát ennek 

a módszernek is hasznára válik.63

Ami az id tartamot illeti, igazán el nyös lenne, ha egyetlen nap leforgása alatt az 

egész népességet össze lehetne írni. (Ezt nagyon kevés helyen tudták megvalósítani, méghoz-

zá rövid kérd ívvel, hatalmas összeírói apparátussal és – mint például Törökországban – szi-

gorú hatósági közrem ködés, lényegében kijárási tilalom elrendelése mellett.) Általában 

azonban az adatok felvétele egy vagy akár több hétig is eltart. Itt több egyéb tényez  mellett 

meghatározó szerepe van a terület nagyságának és a népesség koncentrációjának, a klimatikus 

és a közlekedési viszonyoknak, valamint – mindezekkel összefüggésben – az összeírók szá-

mának. Természetesen az összeírás id tartamát nem lehet túl hosszúra nyújtani, mivel ez ma-

63 Principles... 27–28. 
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ga után vonja az adatok közzétételének elhúzódását is, továbbá illuzórikussá teszi az eszmei 

id pont kijelölését. 64

A népszámlálási m veletek hatékonyságának, pontosságának és gyorsaságának el ze-

tes felmérését célozzák a próbanépszámlálások. Ezek az összeírás szempontjából nehéz te-

rületekre vonatkozóan ahhoz a döntéshez is hozzájárulnak, hogy mintavételes vagy teljes kör

legyen-e a felvétel. Ugyancsak támpontul szolgálnak a kérd ívek, utasítások és eljárások 

gyengeségeinek felfedezéséhez. Mivel a hibák a teljes kör  összeírásnál végzetesek lehetnek, 

a fontosabb lépéseket és nyomtatványokat csakis a próbák tapasztalatainak értékelését köve-

t en szabad véglegesíteni.65

A népszámlálási f  munkafázisok legrövidebb, de egyben legkritikusabb, dönt  szaka-

sza maga az összeírás. Ez röviden annyit jelent, hogy ha az összeírás balul sikerül, az egész 

népszámlálás jóvátehetetlenül sikertelen lesz. Az adatokat kihagyások és kett z dések nélkül 

kell begy jteni, amihez nélkülözhetetlen a népszámlálásban részt vev  minden szervezet és a 

népesség jó együttm ködése. Az adatszolgáltatási készséget általában a jogi háttér kötelez

érvényével is meg kell er síteni. Azonban sem az adatok védelmének hangsúlyozása, sem a 

kötelez  jelleg nem biztos garancia a válaszok helyességére. A téves adatszolgáltatás sok 

esetben egyáltalán nem szándékos, hanem figyelmetlenségre, félreértésre, pontatlanságra, il-

letve – id s személyek, régi adatok esetében – az emlékezet tökéletlenségére vezethet  visz-

sza.66  

A kérd ívek visszaérkezését követ en kezd dhet az ellen rzés a hibák és kimaradá-

sok korrekciója érdekében. A hibák lehetnek szisztematikusak vagy esetiek. Az els  típus 

mindig el fordulhat, valahányszor a népszámlálási m velet ismétlésére hasonló feltételek 

mellett sor kerül. Oka többnyire a tervezés tökéletlensége, az adatszolgáltatói lélek valamilyen 

bántalma, esetleg a kérd ív vagy az útmutatások félreérthet sége. Az eseti hibák általában 

el re nem látható okokra vezethet k vissza, mint például a hamis, valótlan válaszok, amelye-

ket lehetetlen teljesen kihagyni, de amelyek nem visznek szisztematikus hibát az eredménybe. 

A kihagyások és hibák elkerülésében jelent s szerep jut a népszámlálás jó megszervezésének, 

a szakszer  összeírói munkának, valamint a lakosság körében végzett hatékony felvilágosító 

64 I.m. 28–29; Handbook..., 2000. 43–48. 
65 Handbook..., 1992. 70–76. 
66 Az összeírás fázisainak, feladatainak és problémáinak részletes ismertetését ld.: Handbook..., 1992. 78–102. 
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tevékenységnek. Hibák mégis mindig el jönnek, hiszen itt is emberi vállalkozásról van szó. 

Így a begy jtött információk vizsgálata valóban nagyon fontos, mivel ezáltal kijavíthatók 

egyes téves adatok, amelyek egyébként torzítanák a népszámlálási eredményeket. 

Számos ország népszámlálási gyakorlatát azért érte bírálat, mert nem biztosította a 

teljeskör séget, vagy az összeírt adatokat utólag kiegészítették, helyesbítették. Ez néha odáig 

ment, hogy az adatokat nem tették közzé. A túlzó általánosításoknak azonban itt sincs helyük, 

az adatok értékeléséhez ugyanis minden esetben figyelembe kell venni, hogy a népszámlálás 

végrehajtására mi módon és milyen körülmények között került sor. Ugyanakkor az is igaz, 

hogy a leggondosabb el készítés és lakossági fogadókészség mellett, komoly kommunikációs 

problémák nélkül is el fordulnak kihagyások az összeírásból. Bizonyos mérték  alulszámlá-

lást – f leg a népesség egyes csoportjainál – eleve fel lehet (kell) tételezni. A népszámlálási 

gyakorlat javításának lehet ségeit mindenképpen alaposan meg kell vizsgálni, viszont egyre 

több ország végez a teljeskör ségre és a válaszok pontosságára vonatkozó ellen rzéseket, és 

közzé is teszi tapasztalatait. Egyes országok általános vagy specifikus (például helyi érvény

vagy egy-egy népcsoportra vonatkozó) alulszámlálási arányokat is kimutatnak. Azt az egykori 

dogmatikus álláspontot, mely szerint a teljes kör  összeírásból nem marad ki senki, soha sen-

ki nem vette (vehette) igazán komolyan. Felmerült az is, hogy a népszámlálási értékeket az 

alulszámlálási együtthatónak megfelel en szorozzák fel. Ez az eljárás azonban rendkívül sú-

lyos hibákat eredményezhetne.67 Ezért inkább azt a módszert követik, hogy a táblázatokban 

szerepl  adatok a tényleges összeírásból és feldolgozásból származnak, mellé teszik azonban 

az alulszámlálási együtthatót és a hibaszámítási eljárás leírását.68  

A következ  fontos lépés a népszámlálási adatfelvételb l nyert hatalmas adattömeg 

feldolgozása, összesítése. Itt két alapvet  szempontot kell figyelembe venni: az egyik az ösz-

szesítés mikéntje, ugyanis a különféle csoportosítások, részletes vagy kevésbé részletes osztá-

lyozások jelent s mértékben meghatározzák a közölhet  információk értékét; a másik az id -

tényez , amennyiben e fázis megfelel  el készítésének komoly szerep jut mind az els dleges 

adatközlések miel bbi megvalósulásában, mind az adatok kés bbi felhasználásában. A fel-

dolgozás tervezésekor tekintettel kell lenni a rendelkezésre álló gépi eszközökre és a közlés-

re kerül  eredmények formájára. Ajánlatos, hogy a gépi táblázási folyamatban részt vehesse-

67 Err l az amerikai népszámlálás példájával az adatok megbízhatóságának ellen rzésével foglalkozó fejezet-
ben lesz szó. 

68 Handbook..., 1992. 140–146; Handbook..., 2000. 179–183. 
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nek a népszámlálás el készítéséért és végrehajtásáért felel s szakemberek, akiknek a m ve-

letsor egészér l áttekintésük van. Ellenkez  esetben bekövetkezhetne, hogy egy jól megterve-

zett és összeírt népszámlálási anyag a feldolgozási szakaszban megy tönkre. Ami a feldolgo-

zás módját illeti, az 1954-ben megjelent ENSZ-kiadvány arról számol be, hogy egyre több or-

szágban használtak mechanikus eszközöket az összesítések és táblázások kivitelezéséhez.69

A táblázási elképzeléseket célszer  még a kérd ívek kialakítása és a felvétel végre-

hajtása el tt formába önteni. Az átgondolt táblázási programot a népszámlálási folyamat ter-

vezésének minden állomásán szem el tt kell tartani. Ugyanez érvényes a költségek megterve-

zésére is, azaz nem csupán a teljes összeg nagyságát kell ismerni, hanem minden egyes tábla 

esetében tudni kell a költség és a várható hasznosulás viszonyát. A már említett id faktor 

ugyancsak különleges jelent séggel bír, amennyiben a népszámlálási adatok nemzeti és nem-

zetközi fontosságát komolyan veszik. Ennek megfelel en a táblázási munkafolyamatnak is 

el re id beli határt kell szabni. Nyilvánvalóan elvész az információ értéke, ha az adatgy jtés 

után sok évvel sem történhetett meg az adatok közzététele, mert még mindig a táblázatok ösz-

szeállítása folyik.70 Ilyen nagy késések vagy elmaradások sajnálatos módon háborús okok, az 

eszközök alultervezése, pénzügyi szempontok vagy akár a lehet ségekhez képest túl ambició-

zus kérdésanyag és táblázási program miatt fordulhatnak el .71

Az egész népszámlálási folyamat végcélja a kormányzat, a hatóságok, intézmények, 

kutatóhelyek és általában minden érdekelt ellátása a megfelel  szinten összesített informáci-

ókkal. A feldolgozási tervekhez szorosan köt dik tehát a népszámlálási adatok közzététele. 

A publikációs tervek országról-országra, és egy adott országon belül a különböz  népszámlá-

lások esetében is igen eltér ek. Egyes országok a feldolgozás egy korai szakaszáig eljutott 

adatokat tesznek közzé el zetes jelleggel, majd ugyanezeket már javított, kiegészített, ellen r-

zött formában végleges jelentéseikben ismét szerepeltetik. Van, ahol el ször területi adatokat 

publikálnak, majd a végén jelennek meg az országos szint  információk. El fordult, hogy el-

s ként magát a népszámlálást elemz  tanulmányokat hoztak ki, miel tt a végs  kötetek elké-

szültek volna. (Ez néhol az adatfeldolgozás késését volt hivatott leplezni.) Az a megoldás sem 

69 A feldolgozási folyamat minden fontos fázisának részletes bemutatását ld.: Handbook..., 1992. 116–139;  
Handbook..., 2000. 121–-154. Az adateditálásra vonatkozó hasznos kiadvány: Handbook on Population and 
Housing Census Editing. Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. United Nations, 
2001. 

70 Handbook..., 1992. 126–133; Principles..., 33–34. 
71 Magyarországon ez utóbbi történt az 1970. és 1990. évi népszámlálás mintavételes adataival. 
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ritka, hogy az összes feldolgozott adatot egyetlen kötetben jelentetik meg, míg másutt a nép-

számlálási közzététel eszköze az ország statisztikai évkönyve vagy a hivatalos statisztikai 

szolgálat közleménysorozata. Az adatok értékének meg rzése szempontjából itt is rendkívüli 

jelent sége van az id beli korlátoknak. Ugyancsak ajánlatos, hogy a kiadvány(sorozat) vé-

gén szerepeljen a népszámlálásnál alkalmazott módszerek és folyamatok leírása, ideértve a 

fontosabb nyomtatványok, kérd ívek és utasítások bemutatását is. Ez utóbbi nagyban el segí-

ti az adatok értékelését és értelmezését, valamint a következ  népszámlálás el készítését. A 

kormányok és a nemzetközi szervezetek arra is ösztönzik a statisztikai hivatalokat, hogy 

elemz  tanulmányokat is készítsenek a publikált adatok alapján, a konkrét következtetések, 

a megfelel  népesedési és más politikai intézkedések el segítése érdekében.72

IV.3 Az európai régióra vonatkozó ENSZ-ajánlás 

Míg az ENSZ new-yorki központjában készült világajánlások revíziójára viszonylag ritkán 

került sor, a Genfben székel  Európai Gazdasági Bizottság (EGB) az utóbbi évtizedek minden 

népszámlálási ciklusához elkészítette regionális javaslatait. A legutóbbi kiadás, amely az 

Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the ECE region73 címet 

viseli, 1998-ban jelent meg, ezúttal els  ízben az EGB és az Eurostat közös munkájának 

eredményeként. Szövegének összeállításához kiindulási pontul használták a korábbi kiadások 

megfogalmazásait, míg a változások egy 1995–96-os szakért i tanácskozássorozat és a tagor-

szágok képvisel nek hozzászólásai alapján kerültek be. Ezek említésszer en tartalmaznak 

egyes módszertani bekezdéseket, például az összeírás egységeire (személyek, magánháztartá-

sok, intézeti háztartások, sz k családok, lakóegységek és épületek), helyére, id pontjára, 

módszereire, az adatmin ség ellen rzésére, az adatközlés módjára, a személyiségi jogok és 

adatvédelem szempontjaira vonatkozóan. Nem tértek ki ugyanakkor olyan fontos – a Világ-

ajánlásokban részletesen tárgyalt – kérdésekre, mint a népszámlálás definíciója és f bb voná-

sai, tervezése, szervezése és irányítása, vagy a mintavételes eljárások alkalmazásának lehet -

ségei stb. Az EGB/Eurostat dokumentum alapvet  és nem alapvet , illetve direkt és származ-

tatott jellemz k megkülönböztetéssel sorolta fel az összeírásoknál felveend  vagy felvehet

változókat, természetesen nem kizárva a további kérdések lehet ségét sem. Az alábbiakban e 

megkülönböztetések nem szerepelnek. 

72 Handbook..., 2000. 157–167. Az adatok közzétételére még külön fejezetben visszatérek. 
73 Ajánlások a 2000 körüli nép- és lakásszámlálásokról az EGB-régióban. Ford.: Rózsa Gábor. KSH, 2001. 

Nemzetközi statisztikai dokumentumok 4. 
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IV.4 A 2000 körüli népszámlálások ajánlott változói az EGB-régióban 

A személyek földrajzi jellemz i: állandó (szokásos) lakóhely; tartózkodási helye a népszám-

láláskor; farm vagy nem farm jelleg  lakóhely; teljes népesség; városi és vidéki területek; te-

lepülés; lakóhely egy évvel a népszámlálás el tt; mióta lakik jelenlegi lakóhelyén; el z  lakó-

hely; bevándorlás éve (id szaka). 

A személyek demográfiai jellemz i: nem; kor; családi állapot (törvényes helyzet sze-

rint); tényleges családi állapot; születés országa vagy helye; szül k születési helye; állampol-

gárság; állampolgárság megszerzése; etnikai és/vagy nemzetiségi csoport; nyelv; vallás; az 

élveszületett gyermekek száma; a nem hajadon n k els  és jelenlegi házasságkötésének id -

pontja. 

A személyek gazdasági jellemz i: jelenlegi aktivitás; szokásos aktivitás; általában 

ledolgozott id ; fizetség nélküli társadalmi és személyi szolgáltatásokat végz  személyek; 

munkanélküliség id tartama; foglalkozás; másodállás, mellékfoglalkozás; ágazat; a foglalkoz-

tatás szektora; foglalkozási viszony; a munkáltató által az adott munkahelyen foglalkoztatott 

személyek száma; a megélhetés f  forrása; az eltartottsági viszony; jövedelem; társadalmi-

foglakozási csoport; munkahely (települése); az iskola, egyetem stb. helye; a munkába utazás 

módja; a munkába utazás id tartama és gyakorisága. 

A személyek iskolázottsági jellemz i: iskolai végzettség; képesítések, bizonyítvá-

nyok; elvégzett tanulmányok szakterülete; iskolába járás; írni-olvasni tudás. 

A személyek háztartás- és családjellemz i: a magánháztartás viszonyítási alapul 

szolgáló tagjához való viszony; intézeti háztartás ill. a személynek otthont adó egyéb közös-

ségi létesítmény típusa; a személy intézeti háztartás ill. egyéb közösségi szálláshely lakója-e; 

háztartási állás; családi állás; szélesebb értelemben vett családi állás. 

A sz k család jellemz i: a sz k család típusa; a szélesebb értelemben vett család tí-

pusa; a sz k család nagysága; meghatározott korcsoportú gyermekek; meghatározott koron 

aluli gyermekek; gazdaságilag aktív családtagok száma; azon családtagok száma, akik megél-

hetésének f  forrása aktív gazdasági tevékenység; eltartott családtagok száma. 

A magánháztartás jellemz i: a magánháztartás típusa; a magánháztartás generációs 

összetétele; a magánháztartás nagysága; gazdaságilag aktív tagok száma; azon tagok száma, 
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akik megélhetésének f  forrása gazdasági tevékenység; meghatározott koron aluli gyermekek; 

eltartott tagok száma; nyugdíjas korú háztartástagok száma; a háztartás lakáshasználati jogcí-

me; kizárólagos vagy közös lakáshasználat; lakbér; a háztartás tulajdonában lev  tartós hasz-

nálati cikkek; a háztartás használatában lev  gépkocsik száma; telefon. 

A lakásegységek és egyéb lakóegységek jellemz i: a lakóegység típusa; tulajdoni jel-

lege; a lakóegység fekvése; lakottság jogcíme; a nemlakottság típusa; egy vagy több háztartás 

lakja-e; hasznos alap- és/vagy lakóterület; lakók száma; szobák száma; konyha; f zési beren-

dezések; vízellátás módja; meleg víz; WC; szennyvízelvezetés módja; fürd helyiségek; f tés 

típusa; f t energia f  típusa; villany; vezetékes gáz; a lakás épületen belüli fekvése. 

A lakásokat tartalmazó épületek jellemz i: az épület típusa; a szintek (emeletek) 

száma; a lakások száma az épületben; farm (tanyai) jelleg -e az épület; felvonó; építési id -

szak; az épület egyes meghatározott részeinek épít anyaga; javítási szükséglet.74

Az ajánláshoz táblázási programot is mellékelt a dokumentum, amellyel támpontot 

kívánt nyújtani a nemzetközileg összehasonlítható adatok el állításához. Ennek bemutatásától 

itt eltekinthetünk, mert gyakorlatilag sehol nem ezt a modellt követték, hanem az EU jóval 

ambiciózusabb követelményeinek igyekeztek megfelelni a régió országai. 

IV.5 Az Európai Unió népszámlálási el írásai és adatigényei 

Az Európai Unió minden tagországának népszámlálási hagyományai a XIX. század közepéig 

nyúlnak vissza. A rendszeres népszámlálások alapozták meg Európa egészében a statisztikai 

tevékenység elterjedését és a hivatalos statisztikai szolgálatok létrejöttét. A népszámlálások 

megszervezését és lebonyolítását a történelem viharai több esetben akadályozták. Így például 

a második világháború a hadban álló feleknél késleltette vagy akár meg is akadályozta az 

1940/41-re tervezett népszámlálások végrehajtását. Másfel l a hódítások vagy területveszté-

sek folytán az eredmények nem minden esetben hasonlíthatók szigorúan össze. Az utóbbi év-

tizedekben az Eurostat jelent s er feszítéseket tett a tagországok népszámlálásainak szink-

ronba hozására, és az eredmények nemzetközi összehasonlíthatóságának el mozdítására. 

Az Európai Közösség el ször az 1960-as évek végén próbálkozott harmonizációs tö-

rekvésekkel, majd az 1980 és az 1990 körüli id szak népszámlálásaira vonatkozóan szigorú, 

74 I.m. 14–16. A dokumentum a felsorolást követ en a változók részletes leírását adja. 
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kötelez  érvény  rendelkezéseket bocsátott ki a tagországok számára. Az utóbbi esetben az 

Európai Tanács 1987. május 26-i határozatával (Council Directive 87/287/EEC) az 1991. 

március 1. és május 31. közötti id szakot jelölte meg a nemzeti népszámlálások végrehajtásá-

ra. Franciaország és Olaszország kérésének és indokainak megfelel en engedményt kapott: a 

francia népszámlálás már 1990. márciusában lezajlott, míg az olaszoké 1991. októberben. Dá-

nia, Németország és Hollandia ugyanakkor lehet séget kapott, hogy alternatív eljárásokkal, 

mégpedig nyilvántartások felhasználásával és/vagy mintavételes összeírások segítségével 

produkálhassa a közösségi népszámlálási adatigények nagy részét kielégít  információkat. Az 

1990-es ciklus során hagyományos, teljes kör , kérd íves kikérdezésen alapuló összeírás volt 

9 tagországban: Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Görögországban, 

Írországban, Luxemburgban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban, mind a 

személyekre, mind pedig a háztartásokra, lakásokra és épületekre vonatkozóan. Dániában tel-

jes mértékben az eredetileg igazgatási célra létrehozott nyilvántartások adatai alapján állítot-

ták össze a népszámlálási jelleg  táblázatokat; Hollandia a települési szint  népesség-

nyilvántartásokból, valamint az országos munkaer -felmérés és az ugyancsak mintavételes 

lakásstatisztikai felvételek adatai alapján produkált népszámlálási típusú információt. Német-

országban is a népszámlálás megfelel  mintavételes összeírással (mikrocenzussal) történ  he-

lyettesítése mellett döntöttek, bár az 1991. évi felvétel el készítésénél külön problémát jelen-

tett az NDK-val történt egyesülésb l származó módszertani problémák megoldása. Az Unió 

statisztikai hivatala ezek alapján készítette el összesít  táblázatait, amelyekben már szerepel-

tek a közben felvett, új tagállamok, a hagyományos népszámlálást tartó Ausztria, valamint a 

nyilvántartások alkalmazására épül  skandináv modellt követ  Finnország és Svédország ada-

tai is. Az Unió táblázási programja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága alapvet  változói-

nak kombinációira épült. Az Eurostat népszámlálási adattára 1996-ban jelent meg. 

Mint azt az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 2000-es népszámlálási ajánlásának 

bemutatásánál említettük, az az EU statisztikai hivatalának közrem ködésével készült. 1997-

ben az Unió Statisztikai Programbizottsága elfogadta a soron következ  népszámlálási ciklus 

id beli és tematikus összehangolási feladattervét, amely egyrészt az Európai Gazdasági Bi-

zottsággal közösen készített ajánlások alapján szakmai iránymutatásul szolgált a tagországok 

számára, másrészt – mellékletek formájában – magyarázatokat és kiegészítéseket, valamint az 

uniós adatigényeknek megfelel en egy b vebb táblázási programot tartalmazott. E dokumen-
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tum 1999. májusában jelent meg az Eurostat munkaanyagaként75, formálisan csupán egy 

gentlemen's agreement státuszát hordozta, tehát – ellentétben az el z  évtizedek EU tanácsi 

döntéseivel – nem rendelkezett kötelez  er vel. Ugyanakkor ez a Statisztikai Programbizott-

ság határozott ajánlása volt, amelynek követését a lehet  legteljesebb mértékben elvárták a 

tagországoktól, figyelembe véve az egyes államok sajátos körülményeit.  

IV.6 A 2001 körüli európai népszámlálások jellege és id pontja76

1995. november Málta 
        

1999. március  Franciaország 
        

2000. március  Észtország Lettország 
        

2000. október Törökország 
        

2000. december Liechtenstein Svájc Finnország 
        

2001. január Dánia Hollandia 
        

2001. február Magyarország Luxemburg 
        

2001. március Bulgária Cseh Köztársaság Portugália Görögország 
        

2001. április Litvánia Egyesült Királyság 
        

2001. május Ausztria Szlovák Köztársaság
        

2001. október Belgium Ciprus Olaszország 
        

2001. november Spanyolország Norvégia 
        

2002. március Románia Szlovénia 
        

2002. április Írország 
        

2002. május Lengyelország 

Hagyományos összeírás

Hagyományos összeírás 
és nyilvántartáson ala-
puló adatgy jtés kom-

binációja 

Nyilvántartáson alapuló 
adatgy jtés Egyéb módszer 

75  Guidelines and Table Programme for the Community Programme of Population and Housing Censuses in 
2001. Collection: Methods and nomenclatures. Office for Official Publications of the European Commu-
nities, Luxembourg, May 1999. 

76  Forrás: Kotzamanis, B. et alii: Documentation of the national censuses in the EU, EFTA and Candidate 
Countries. EUROSTAT, Luxembourg, 2004. 
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Mivel a táblázási program szinte kizárólag az európai ajánlások alapváltozóinak kom-

binációit tartalmazta, ezek el állítása nem jelentett túl bonyolult feladatot a tagországok sta-

tisztikai hivatalai számára. Ugyanakkor a dokumentum ezzel is segített a nemzeti statisztikai 

hivataloknak, hogy saját összeállításaikat már az uniós adatigények ismeretében készítsék el, 

és így el lehessen kerülni a fölösleges újrafeldolgozásokat. Az akkor még uniós csatlakozásra 

váró országokban – bár rájuk semmiféle kötelez  hatállyal nem bírt a megállapodás – ugyan-

csak célszer nek látszott a közösségi kívánalmakat figyelembe venni.77

IV.7 A népszámlálás szerepe és haszna 

IV.7.1 A népszámlálás szerepe a statisztikai rendszerben 

A népszámlálás nem egyszer en része egy ország statisztikai rendszerének, hanem a f  – s t 

egyes országokban napjainkig az egyetlen – statisztikai adatforrás a népesség és a lakásállo-

mány jellemz ire vonatkozóan. Hangsúlyozni kell, hogy nem csupán a népességr l általában 

van szó, hanem alapvet  információkról földrajzilag, kor vagy nem szerint meghatározott, 

speciális népességcsoportokról.78 A népszámlálások jelent ségét és hasznosságát nagy mér-

tékben növeli mind a kormányok, mind más adatfelhasználók számára, hogy tartalmuk az 

utóbbi évtizedekben a hagyományos népesedési, szociális és gazdasági kérdéskörökön túl ki-

terjedt számos új politikai területre. Mindez folyamatosan része a népszámlálások el készíté-

sében és az adatok alkalmazásában érdekelt szervezetekkel folytatott konzultációknak, akár-

csak a nemzetközi fórumoknak.79  

Az országos statisztikai rendszeren belül a népszámlálás alapinformációkkal szolgál a 

változók széles körét illet en, számos fontos gazdasági-társadalmi mutató számítását teszi le-

het vé, és mintavételi keretéül szolgál sok más statisztikai felvételnek. Bár „pillanatfelvétel-

r l” van szó, a népszámlálás olyan adatbázisok létrehozásának kiindulási pontja is, amelyek 

folyamatos adatigények kielégítését szolgálják. Természetesen egy ilyen rendszer létrehozása, 

karbantartása a népszámlálási és az egyéb szakterületek szoros együttm ködésére épülhet 

csak a fogalmak, osztályozások és adatok konzisztenciája érdekében. 

77 Az ajánlás e lazább formája nem bizonyult hatékonynak; 2010-re el reláthatólag visszatérnek az el írások 
kötelez  betartását biztosító valamely jogi formulához az uniós tagállamokra vonatkozóan. 

78 Sok országban és helyzetben külön figyelem indokolt a n k, gyermekek, az id skorúak, a külföldiek, mene-
kültek, hontalanok, hajléktalanok, fogyatékkal él k, gazdaságilag aktívak, munkanélküliek stb. adataival, a 
velük összefügg  intézkedésekkel és további vizsgálatokkal kapcsolatban.  

79 Ez utóbbiak közül kiemelkedett a „Népszámlálási adatok felhasználása és jelent sége” cím  1989-es, 
Wiesbadenben rendezett ENSZ-tanácskozás. 
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IV.7.1.1 A népszámlálás és lakásösszeírás kapcsolata 

A népszámlálás és a lakásösszeírás az országok túlnyomó többségében közös felvételként je-

lenik meg, de számos közös elemük van akkor is, ha külön életet élnek. Mindenképpen össze-

hangoltan, egymáshoz közeli id pontban célszer  azonban végrehajtani a két adatgy jtést, 

hogy minél teljesebben kihasználhassák a közös el készítésben és az adatok együttes elemzé-

sében rejl  lehet séget. A lakásösszeírás tehát egyrészt önmagában a nemzeti vagyon egyik 

jelent s tételének számszer  és min ségi állapotáról nyújt igen részletes információt, más-

részt a lakosság életkörülményeinek egyik alapvet  fontosságú tényez jér l ad számot. Itt 

nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a lakásösszeírás általában tartalmazza a lakóépü-

letekre, a lakásul szolgáló nem hagyományos struktúrákra, valamint az emberek különféle cé-

lú elhelyezését (és esetleg ellátását) szolgáló intézetekre vonatkozó információk gy jtését is.80

IV.7.1.2 A népszámlálás kapcsolata más statisztikai adatgy jtésekkel  

A népszámlálás els sorban a legfontosabb információkat gy jti a népességr l és lakásállo-

mányról. Bizonyos rugalmasságtól, kiemelked en fontos új adatigényekt l eltekintve az ada-

tok köre nem b víthet  nagyobb mértékben. Ugyanakkor sokszor van szükség olyan demog-

ráfiai, társadalmi, gazdasági jellemz k felmérésére, amelyek teljes kör  összeírással nem 

gy jthet k. A részletesebb kikérdezés, az összetettebb ismérvek például speciálisan képzett 

összeírói és egyéb területi apparátust igényelnek. Ilyenkor jelenthetnek megoldást a mintavé-

teles összeírások. A népszámlálás sok esetben az ilyen felvételekkel is kapcsolatban van, 

amennyiben mintavételi keretet szolgáltat hozzájuk. Ez egyúttal gazdaságos megoldás is az 

igen költséges népszámláláshoz képest, miközben rendszeres feladatot jelent a minták karban-

tartása, mégpedig – egyebek mellett – az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével.  

Számos olyan mintavételes felvételre kerül sor a népszámlálások közötti id szakban, 

amelyek a teljes kör  összeírással közös – általában a korra, nemre, családi állapotra és kap-

csolatokra, iskolázottságra, foglalkoztatottságra, lakáshelyzetre vonatkozó – változókat is tar-

talmaznak. Ez részben biztosítja, hogy a legfontosabb tényez kr l ne csupán tíz évenként áll-

jon rendelkezésre adat, részben pedig számos új elemzési szempontot tesz lehet vé. Az ada-

tok hasznosításának, a felhasználók megfelel  információkkal történ  ellátásának érdekében 

fontos, hogy az azonos tartalmú változókhoz és adatokhoz a kétféle összeírásnál hasonló defi-

80 Handbook…,1992. 7-8. 
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níciókat és osztályozási rendszereket használjanak. Így a különböz  felvételek a trendeket fi-

gyelembe véve egymás kontrolljául is szolgálhatnak.   

Az adatgy jtési rendszerek növekv integrációja révén a népszámlálás közelebbi 

kapcsolatba kerül más nagyobb lépték  felvételekkel, információ forrásokkal. Ezek közül a 

legjelent sebb a mez gazdasági cenzus (Általános Mez gazdasági Összeírás). Itt általában 

nem lehet szó a két összeírás egyidej  végrehajtásáról, már az összeírási egységek különböz -

sége és az adatszolgáltatói terhelhet ség okán sem. Több találkozási pont lehet azonban a 

személyekre, foglalkozásokra, munkáltatókra vonatkozóan, amelyekkel az információk – 

megfelel  el készítés és fogalmi harmonizáció esetén – kölcsönösen jól kiegészítik egymást, 

illetve a felvételek megbízhatóságának megállapítását segíthetik.81 A népszámlálás a foglal-

koztatási–munkáltatói–munkahelyi adatok gy jtésével hozzájárulhat a munkaadókra vonatko-

zó, már meglév  információk ellen rzéséhez, kiegészítéséhez is. 

A népszámlálási adatok szolgáltatják a kiindulási pontot a folyamatos népesedési sta-

tisztikákhoz és a rendszeresen elvégzett népesség-el reszámításokhoz. Az egységes fogalmi 

rendszer itt is sokat segít az adatok értékének növelésében. Az egy éven aluli gyermekek nép-

számlálás szerinti száma például összevethet  a népszámlálást megel z  egy év folyamán a 

születések számáról készült nyilvántartások adataival, bár figyelembe kell venni a többnyire 

nehezebben követhet  vándorlási adatokat is.82

IV.7.1.3 Népszámlálás és népesség-nyilvántartási rendszer 

A népszámlálást egyes országokban felhasználták a folyamatos népesség-nyilvántartások lét-

rehozására. Ennek ott volt és van értelme, ahol létezik a születések, halálozások, lakóhely-

változtatások és családi állapot változások regisztrálásának megbízható rendszere, a már felál-

lított nyilvántartás folyamatos karbantartására. A továbbiakban a soron következ  népszámlá-

lásokból származó információt – az adatvédelmi el írásoktól is függ  lehet ségek figyelembe 

vételével – a nyilvántartásban szerepl  megfelel  adatokkal kölcsönösen össze lehet vetni. 

Több országban – így Magyarországon is – fölmerült, hogy egyes változók, például az iskolai 

81 Erre vonatkozóan például szolgál a Magyarországon végrehajtott 2000. évi ÁMÖ és a 2001. évi népszámlá-
lás adatainak összehasonlítása, amelyr l az adatok megbízhatóságával foglalkozó részben még lesz szó. 

82 A népszámlálások és más összeírások kapcsolatáról ld.: Principles and Recommendations for Population and 
Housing Censuses. Rev. 1. Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. United Nations, 
New York, 1998. Statistical Papers 67.  
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végzettség adataival a nyilvántartást b víteni lehetne.83 Néhány országban több évtizedes 

munkával – és a megfelel  lakossági attit dhöz szükséges történelmi háttérrel – elérték, hogy 

a népszámlálási információ nagy részét nyilvántartásokból nyerjék.84

IV.7.2 A népszámlálás és lakásösszeírás haszna 

A népszámlálási és lakásösszeírási adatok felhasználási lehet ségei két metszetben vizsgálhat-

juk. Az els  az alkalmazási szakterületek áttekintése, a második pedig a felhasználók kategó-

riái szerinti megközelítés. 

IV.7.2.1 A felhasználás területei 

A legfontosabb demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemz kr l a népszámlálásból nyert 

adatok – más forrásokból származó makroadatokkal is kombinálva – alapjául szolgálnak az 

országos és regionális gazdasági és társadalmi fejlesztési programoknak. A cenzusok 

mikroadatai, a megfelel  formában tárolt egyedi adatrekordok a kisterületi, helyi (települési 

vagy akár azon belüli) fejlesztésekhez nyújtanak alapvet  információt.85 Ezért lényeges, hogy 

a népszámlálás és lakásösszeírás a korábbiakban felsorolt, nemzetközileg ajánlott jellemz k 

közül tartalmazza – természetesen egy-egy ország speciális helyzetéhez és adatigényeihez 

igazodva – a háztartások összessége szempontjából fontos szükségletek (például ivóvíz, isko-

lába járás, közlekedés) kielégítésére vonatkozó információkat.  

– Az adatok felhasználásának alapvet  területe a népesség aktuális demográfiai és 

társadalmi helyzetének, nagyságának, korstruktúrájának, területi, illetve város–

vidék szerinti megoszlásának, növekedési vagy fogyási rátájának megállapítása. E 

mindig és mindenhol nélkülözhetetlen adatok mellett a többi változóra vonatkozó 

adatok fontossága országtól és id ponttól függ en eltér  lehet, de általában érvé-

nyes, hogy az id beli összehasonlítás és a nemzetközi harmonizáció igényei ösz-

tönzik, s t kikényszerítik a fenti adatkör jelent s kib vítését. A statisztika feladata 

ebben a vonatkozásban odáig tart, hogy az adatok által egyes földrajzi területek, il-

letve népességcsoportok sajátos, esetleg hátrányos helyzetének megállapítását is 

lehet vé tegye, támpontul szolgáljon a szükséges intézkedések, prioritások kijelö-

83 Mivel a nyilvántartásokat nem els sorban statisztikai célra hozták létre és használják, az adatok ilyen irány-
ban történ  beáramoltatása sok országban ellentmond a népszámlálásnál megkövetelt kizárólagos statisztikai 
célú felhasználás követelményének. 

84 Err l is szól a hagyományos népszámlálás kiváltására kidolgozott alternatív eljárásokat ismertet  fejezet.  
85 Itt az egyedi adatok rzése csupán annyit jelent, hogy azokat az adott programnak megfelel en szinte tetsz -

legesen lehet a különböz  területi és osztályozási szintekre aggregálni. 
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léséhez mind országosan, mind a különféle regionális szinteken. Idetartozik az a 

lehet ség is, hogy hosszútávú intézkedések esetén az egymást követ  népszámlá-

lások révén, rövidebb távon pedig más adatforrásokkal együtt kimutathatóak a fej-

lesztési programok hatásai, az esetleges strukturális változtatások szükségessége. 

– A népszámlálás az egyik f  forrása a munkaer re (foglalkoztatottságra, munkanél-

küliségre), annak nagyságára és különféle szempontok, változók szerinti megosz-

lására vonatkozó információknak. Bár az összeírás pillanatfelvétel jelleg , az isko-

lázottsági, szakképzettségi adatokkal történ  egybevetés az aktuális helyzet megál-

lapításán túl hozzájárul a különböz  foglalkoztatási, ipartelepítési, szolgáltatási, 

átképzési stb. programok, helyfügg  döntések kidolgozásához. A hosszabb távú 

fejlesztések kialakításában a természetes népességnövekedés (vagy fogyás) és a 

vándorlási egyenleg is fontos szerepet játszik.86

– A népesség nem, kor, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, háztar-

tás- és családjellemz k, lakáshelyzet szerinti megoszlása más adatforrásokból 

(például társadalomstatisztikai, egészségügyi, jövedelmi, agrárstatisztikai felvéte-

lekb l) származó információkkal együtt nélkülözhetelen a jóléti és szociális szem-

pontból támogatásra szoruló népességcsoportok azonosításához, a szükséges és le-

hetséges intézkedések megtételéhez.87

IV.7.2.2 Az adatok felhasználói 

– Az adatok f  használói az államigazgatási szervek, a különböz  szint  és hatáskö-

r  kormányok, hatóságok. Általában elmondható, hogy a kormányzati felhasználá-

sok szinte annyi területre terjednek ki, ahány változót az adott összeírás program-

jába fel tudtak venni. A számítógépek és az elektronikus térképek használatának 

elterjedése ezeket a lehet ségeket szinte korlátlanul kib víti. 

– A népszámlálás egyik legfontosabb közigazgatási felhasználását a törvényhozási 

és helyi (önkormányzati) választókerületek kijelölése jelenti a választókorú népes-

ség földrajzi megoszlása alapján. A települések jellegének (város – vidék, város – 

agglomeráció, belterület – külterület) meghatározásában, a közigazgatási határok 

86 Collection of Economic Characteristics in Population Censuses. Technical Report. Department of Social and 
Economic Affairs, Statistics Division, United Nations – International Labour Office, Bureau of Statistics, 
2002. (Munkaanyag.) 

87 Handbook…,1992. 17-18. 



59

meg- vagy átrajzolásában, a központi költségvetési támogatások elosztásában je-

lent s szerepet kaphatnak a népesség nagyságára vonatkozó adatok. A helyi köz-

igazgatás számára hasznosak a népszámlálás részletes területi adatai a különböz

kommunális szolgáltatások, intézmények (lakónegyedek, közlekedés, iskolák, 

egészségügyi létesítmények) megtervezéséhez, a településeken belül a hatéko-

nyabb igazgatást el segít  kisebb egységek kialakításához. 

– A cenzusok a népesedés-, társadalom- és gazdaságtudományi kutatások számára 

rendkívül gazdag adatforrást, a tematikus és a legkülönfélébb összehasonlító vizs-

gálatokhoz b séges alapanyagot szolgáltatnak. Természetesen itt sem elhanyagol-

ható, hogy más forrásokból származó információkkal gazdagítani, speciális szem-

pontok szerint kiegészíteni, a megbízhatóság oldaláról pedig ellen rizni lehet e 

vizsgálatokat. A népesség országos, regionális és lokális megoszlását nagyság és 

összetétel szerint kiegészítik a bels  és küls  vándorlásra, valamint a termékeny-

ségre vonatkozó adatok, amelyek a népesség aktuális állapotának mérésén túl – a 

halandósági információkkal együtt – fontos inputjai a különféle rövid-, közép- és 

hosszútávú el reszámításoknak. A területi, város és vidék közötti megoszlás alaku-

lásának vizsgálata átvezet az urbanizációs kutatások területére. Hasonlóan fontos 

tudományos vizsgálatok témájához nyújtanak alapinformációt a gazdasági aktivi-

tás, iskolázottság, kor és termékenység összefüggéseit, vagy a nemzetiségek hely-

zetét bemutató kombinációs táblázatok. Sok esetben a kutatói munka eredményei 

alapján levonható következtetések átkerülnek a közigazgatási szférába is. 

– Napjaink üzleti életében a döntéseket alapvet en tényinformációkra építik. Magá-

tól értet dik, hogy például a kiskereskedelem expanziója idején a fogyasztói keres-

let megállapítása – mind az aktuális, mind a várható helyzetet illet en – nem nél-

külözheti a népességre vonatkozó információkat.88 Ugyanez érvényes a lakásépí-

tés, az útépítés, a háztartási eszközök, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, az egész-

ségügyi ellátás, a közlekedés és más szolgáltatások fejlesztésének területeire is. Az 

ipartelepítés és az üzleti ágazatok elhelyezéséhez a népszámlálás nemcsak a poten-

ciális fogyasztói kör nagyságának és összetételének megállapításával járulhat hoz-

88 Magyarországon számos esetben jelentkeztek megrendel ként regionális, illetve helyi szint  népszámlálási 
információkért – a sztenderd táblázatokban nem található, külön feldolgozással el állítandó adatokért – az 
üzleti szféra szerepl i, például a hipermarketek képvisel i, vagy a privatizálandó gyógyszertárak reménybeli 
tulajdonosai, hogy felmérjék üzleti terveik realitását, esetleg változtatásának szükségességét. 



60

zá, hanem a gazdasági aktivitásra vonatkozó adatok révén a létrehozáshoz, majd a 

folyamatos m ködtetéshez szükséges munkaer  meglétének, hiányainak, tartaléka-

inak felmérésével is.  

– A lakásösszeírás adataira is érvényes, hogy nem csupán a népesség aktuális életkö-

rülményeinek egyik legfontosabb tényez jér l adnak számot, hanem az épít ipar, 

az épít anyagipar, a lakásfelszerelések gyártása és kereskedelme, a közm hálóza-

tok fejlesztéséhez, valamint mindezekkel összefüggésben a munkaer igény kielé-

gítéséhez szükséges döntések támpontjául is szolgálnak.  

– A területfejlesztéshez és tervezéshez nélkülözhetetlen az urbanizációs folyamatok-

nak, a lakásállomány területi megoszlásának és fejl désének a megfelel  ismerete.  

Ebben a vonatkozásban jelent s szerepet játszik a lakásállomány min ségi jellem-

z inek, eltéréseinek elemzése. A problémák megoldásának egyik feltétele, hogy a 

meglév  és újonnan keletkez  adatok sokaságából már a helyes kérdésfeltevéshez 

is a megfelel  mutatók kiválasztása szükséges.89

89  Quelle est la répartition spatiale des différents types de logements et son évolution ? Approche de la question 
et propositions d’indicateurs. Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la 
Mer, République Française, 2002. 
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V. Alternatív megoldások a hagyományos 
népszámlálás kiváltására 

Az országok jelent s részében a hagyományos népszámlálás egyike a népesség legnagyobb 

részét érint  kormányzati m veleteknek, amely hatalmas emberi, pénzügyi és logisztikai er -

források felhasználását igényli. Sokféle célja lehet a népszámlálás végrehajtásának, de a leg-

alapvet bb az ország népességszámának megállapítása. Egyes államok alaptörvénye (például 

az USA Alkotmánya) rendelkezik arról, hogy rendszeresen – szabályos id közönként – tartott 

népszámlálások segítségével állapítsák meg a választókerületi határokat, a képviseleti kvótá-

kat, az állami költségvetési támogatások közigazgatási egységek közötti elosztását (Griffin, 

2003). Ezen túlmen en hozzájárul az ország statisztikai portréjának ábrázolásához, egyebek 

között a népesség különféle demográfiai, iskolázottsági és számos egyéb társadalmi-gazdasági 

változó szerinti összetételének, illetve megoszlásának megismeréséhez.  

A népszámlálások és a közigazgatási nyilvántartások története számos kapcsolódási 

pontot mutat. Ez utóbbiak sokáig lényegében népesség-nyilvántartásokat jelentettek, és f leg 

az egyházi, majd az állami anyakönyvezésen alapultak. A népszámlálások a XIX. század má-

sodik felét l kezdve egyre több fajta információt gy jtöttek, és mindenütt a statisztikai rend-

szerek meghatározó elemévé váltak. A teljes kör  összeírásokat (népszámlálás és lakásössze-

írás, általános mez gazdasági összeírás) legf képpen az különbözteti meg a többi lakossági 

összeírástól, hogy a válaszadás – bevallás formájában – kötelez , és megtagadása szankciók-

kal járhat. Némi ellentmondás, hogy ugyanakkor a bevallások helyességét nem ellen rzi (el-

len rizheti) senki. (Az adatok megbízhatóságának ellen rzésére végzett utóösszeírásokat 

módszertani tanulságok levonása és – esetleg – az adatfelhasználók tájékoztatása érdekében 

hajtják végre, nem pedig az adatszolgáltatók szavahihet ségének ellen rzésére!) 

A rövid id szakra koncentrálódó magas költségek, a gyors eredményközlés lehetetlen-

sége, a gyakori alulszámlálás, valamint számos esetben az adatok megkérd jelezhet  pontos-

sága vezetett több országban is a hagyományos összeírástól eltér , alternatív megoldások ki-

gondolásához és megvalósításához. Az alábbiakban ezek rövid áttekintése következik, kezdve 

– csupán az összehasonlítás kedvéért – a hagyományos eljárás jellemz ivel. 
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V.1 Röviden a hagyományos népszámlálásról 

A hagyományos népszámlálás során vagy maga az adatszolgáltató, vagy a hivatalos megbí-

zottként közrem köd  számlálóbiztos a külön e célra nyomtatott kérd ívek megfelel  rovata-

iba írja vagy jelöli be a feltett kérdésekre vonatkozó válaszokat. Ekkor a népszámlálási fo-

lyamat az el készítés, adatgy jtés, teljességellen rzés, feldolgozás, táblázás, értékelés, elem-

zés és adatközlés teljes tevékenységi spektrumát tartalmazza a demográfiai, gazdasági és tár-

sadalmi ismérvekre, egy adott (eszmei) id pontra, illetve az ország egészének – ritkábban egy 

jól meghatározott részének – népességére vonatkozóan. Meghatározó jellemz i a módszernek 

az egyénre vonatkozó összeírás, a teljeskör ség egy meghatározott földrajzi területen belül, az 

egyidej ség – ami általában nem a ténylegesen egyidej  összeírást, hanem az egy adott id -

pontra történ  vonatkoztatást jelenti90 –, valamint a rendszeres id közönkénti – például öt- 

vagy tízévenkénti – ismétl dés. A számlálóbiztosnak a számára kijelölt körzet összes lakó-

egységét, háztartását és személyét meghatározott, általában igen rövid id szakban össze kell 

írnia. A módszer el nye, hogy meghatározott id pontra vonatkozóan a teljes népesség (és la-

kásállomány) pillanatképét szolgáltatja, mégpedig igen finom területi részletezés lehet ségé-

vel. A kérd íves kikérdezés lényegén nem változtatva sok országban a háztartás (egy tagja) 

maga tölti ki a megválaszolandó rovatokat; ezekben az esetekben a kérd ívek házhoz- és/vagy 

visszaszállítását végzik a számlálóbiztosok, vagy ezt a munkát a statisztikai szolgálat a postá-

ra bízza. 

Meg kell említeni azonban, hogy számos országban a népesség egészének összeírását 

csupán a változók egy részét, természetesen a legfontosabbakat illet en végzik el („rövid” 

kérd ívvel), míg a programban szerepl  többi változóra vonatkozóan csak a népesség és ház-

tartások egy mintáján hajtják végre a felvételt („hosszú” kérd ív). A 130 éves magyar gyakor-

latban csupán kétszer, 1970-ben és 1990-ben alkalmazták ezt a megoldást, sajnos távolról sem 

dicsérhet  sikerrel.91

A hagyományos népszámlálás mindenkor és mindenütt a leginkább munkaigényes, 

legösszetettebb és legköltségesebb statisztikai adatgy jtés. Végrehajtásának ellenz i régóta 

90 Az összeírási id szak általában néhány hét, de például Görögországban és Törökországban egyetlen nap! 
91 Részben technikai okok, részben a feldolgozás id igényessége miatt a részletesebb kérd ívek feldolgozása 

mindkét esetben sokat késett, egyes változókra csak hiányosan történt meg, illetve az adatok közlése elma-
radt. 
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hivatkoznak a költségek növekedésére,92 az eredmények közlésének elhúzódására. Ezen túl-

men en jelent s probléma a népesség teljes kör  tájékoztatása és megnyerése a részvétel fon-

tosságáról. Mindez sok helyen felveti a hagyományos teljes kör  összeírások jöv jének prob-

lémáját. 

V.2 A népszámlálás regiszter alapú megközelítése 

A regisztereken alapuló népszámlálások esetében a létez  adminisztratív nyilvántartásokból 

származó adatokat kombinálják mikroszinten, és különféle statisztikai eljárások segítségével 

képeznek népszámlálási jelleg  információt. Kérd íves adatszolgáltatásra itt nem kerül sor. A 

népesség-nyilvántartásba minden személy a bejelentett lakóhelye szerint kerül be. Általában 

az ilyen típusú népszámlálásban minden olyan magánháztartás és magánlakás szerepel, 

amelyben a népszámlálás eszmei id pontjában legalább egy lakóként regisztrált személy él.  

A nyilvántartások népszámlálási alkalmazásában, a különféle adminisztratív adatforrá-

sok összekapcsolásában több évtized óta a skandináv országok játszottak úttör  szerepet. 

Norvégiában például központi népesség-nyilvántartás létezik, amelyben minden személyhez 

hozzárendeltek egy mindenki másétól eltér  azonosító számot. A népesedési, iskolázottsági, 

jövedelmi, foglalkoztatottsági és földrajzi jellemz ket mind nyilvántartásokból nyerik Ilyenek 

például a már említett központi népesség-nyilvántartás, a munkaer  nyilvántartás, a cégnyil-

vántartás, valamint a lakásszámlálás alapjául szolgáló lakás- és épület-nyilvántartás. A 2000. 

évi népszámlálás eredményeit Finnország mintegy 30 igazgatási célú nyilvántartás adatainak 

kombinálása alapján állították el . Svédországban viszont – ahol 5 évenként tartottak nép-

számlálást, a legutóbbiakat már jórészt a nyilvántartások alapján el renyomtatott (részlegesen 

kitöltött) kérd ívekkel – 1996 után 2001-ben sem adta meg (s t inkább visszavonta) a kor-

mány a népszámláláshoz szükséges pénzügyi forrásokat, mert nem találta elégségesnek és 

kell en megbízhatónak a regiszterek kizárólagos használatára rendelkezésre álló adatbáziso-

kat. 

A nyilvántartások alkalmazására épül  népszámlálással kapcsolatos két fontos érv, 

hogy csökkennek a költségek és a válaszadói terhek, itt ugyanis csak akkor kérnek statisztikai 

információt a lakosságtól, ha az elkerülhetetlen. Ráadásul ez az eljárás alkalmat ad a más 

92 Leete, R.: Funding Crisis in the 2000 Round of Population Censuses. UNFPA/PARIS21 International Expert 
Group Meeting: Mechanisms for Ensuring Continuity of 10–Year Population Censuses: Strategies for 
Reducing Census Costs, Pretoria, 26–30 November 2001. 
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kormányzati hivatalok által gy jtött adatok statisztikai célú felhasználására is. A népszámlálá-

si és az éves statisztikai adatok összehasonlíthatósága is jobb, amennyiben közös adatforrásra 

támaszkodnak93. Ezáltal a népszámlálási adatok az ország statisztikai rendszerének integráns 

részévé válnak.  

Másik el nye a módszernek, hogy a népszámlálási információ rendszeresen, a f  vál-

tozókra vonatkozóan akár évente biztosítható. Ez rendkívüli rugalmasságot kölcsönöz mind 

az eszmei (vonatkozási) id pontot, mind a periodicitást illet en. Ráadásul a költséges és ren-

geteg hibaforrást jelent  területi munkákra egyáltalán nincs szükség, az er forrásokat a külön-

féle nyilvántartások min ségének javítására lehet koncentrálni.  

Az eljárás egyik f  korlátja ugyanakkor a tartalmi rugalmasság hiánya, ugyanis az 

adatokat a nyilvántartásokban lév  változókból lehet összehozni. Nem lehet például az adat-

felhasználók részér l felmerül  új adatigényeket kielégíteni. A rendszer további problémája, 

hogy a nyilvántartások létrehozása, majd folyamatos karbantartása, naprakésszé tétele jelent s 

pénzügyi és humáner  befektetést, adott esetben jelent s jogi környezetváltást igényel. Min-

den ilyen nyilvántartásnak alapvet  problémája a teljeskör ség, valamint a többi regiszterrel 

való fogalmi harmónia biztosítása. Ráadásul e nyilvántartásokat eredetileg a közigazgatás kü-

lönböz  szerveinél és szintjein, többnyire a statisztikaitól eltér  célokra hozták létre. Így ezek 

tartalmi, formai és jogi harmonizálása, valamint a statisztikai szempontok érvényre juttatása 

nem egyszer en hosszú évek feladatát jelenti, hanem messze kívül esik a nemzeti és nemzet-

közi statisztikai intézmények hatáskörén. A magyarországi helyzetr l e fejezet végén lesz szó. 

V.3 Regiszterek/adminisztratív nyilvántartások és mintavételes felvételek 
kombinációja  

Egyes országok a népszámlálási típusú információt különböz  nyilvántartások és mintavételes 

összeírások eredményeinek statisztikai kombinációi alapján nyerik. Ennek egyik oka – mint 

például Hollandiában – az adatszolgáltatási hajlandóság drámai csökkenése, a személyes 

kapcsolatfelvétel akadályainak növekedése. Ugyanakkor a statisztikai információ iránti igény 

egyre n  és szerteágazóbb. Ezt azonban nem ajánlatos koordinálatlan és részleges adatszolgál-

tatásokkal kielégíteni. Az 1981. és 1991. évi népszámlálási ciklus során a hollandok a népes-

93 Utne, H.: Future Censuses in Norway – a register–based approach. Joint ECE–EUROSTAT Work Session on 
Population and Housing Censuses, Ohrid, 21–23 May 2003.  
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ség-nyilvántartás adatait kombinálták a mintavételes munkaer - és lakásfelvételek eredmé-

nyeivel, keveset tör dve a táblázatokban megjelen  adatok konzisztenciájával. 2001-re az 

Eurostat és a nemzetközi szervezetek minden korábbinál részletesebb adatszolgáltatást vártak 

el a tagországoktól. A harmonizált, pontos és id ben történ  adatközlés érdekében a hollan-

dok a személyekre és háztartásokra vonatkozó, részletes demográfiai és társadalmi-gazdasági 

információkat tartalmazó társadalomstatisztikai adatbázist hoztak létre, amelynek révén 

szinte tetsz leges id pontban a népszámlálásihoz hasonló adatokat képesek összeállítani. En-

nek eredményeként csökken az adatszolgáltatói teher és a statisztikai tevékenységek költsége, 

valamint az ellentmondó statisztikák közzétételének veszélye.94 Ez utóbbival összefüggésben 

dolgozták ki az ún. ismételt súlyszámítás módszerét, a regressziós eljárás többszöri megismét-

lését, amellyel a táblázatokban az azonos kategóriákhoz tartozó értékek számszer  inkonzisz-

tenciái kiküszöbölhet ek. 

Hollandia az elmúlt évtizedek során kidolgozta a „virtuális népszámlálás” módsze-

rét, amelyben a hivatalos statisztikai szolgálat különféle tartalmú és jelleg  adatforrásait hasz-

nálják fel. Ennek során a nyilvántartásokból vett megfelel  adatokat, valamint az azokban 

nem szerepl  változókra – köztük az iskolai végzettségre, foglalkozásra – vonatkozó mintavé-

teles felvételek adatait a személyi azonosító szám segítségével összekapcsolják. A virtuális 

népszámlálás tagadhatatlan el nye, hogy olcsóbb, társadalmilag elfogadottabb, feldolgozása 

lényegesen gyorsabb, ugyanakkor a változók nagy többségére minden tekintetben összehason-

lítható eredményekhez lehet jutni. 

A rendszer f  tartópillére a népesség-nyilvántartás, a népességre és a háztartásokra 

vonatkozó alapinformációk forrása, amelyet az automatizált települési népesség-

nyilvántartásokból generálnak. E különféle helyi regiszterek tartalmaznak társadalom-

biztosítási, közm szolgáltatási, idegenrendészeti és nyugdíjpénztári információkat is. A ház-

tartásokra vonatkozó statisztikákban a háztartások típus és nagyság szerinti megoszlása szere-

pel. A másik állandó elem, az integrált foglalkozási regiszter már önmagában is különböz

források mikroszint  – egyedi információk – integrálásának eredménye, egyebek között a 

munkaügyi nyilvántartások, a foglalkoztatási és kereseti felvétel, az adóhivatali nyilvántartás 

és a munkaer felmérések összekapcsolásából áll el . Mivel az adatok sokféle forrásból szár-

94 Everaers, P. – Van Der Laan, P.: The Dutch System of Social Statistics: Micro–Integration of Different 
Sources, An Overview of Issues and Concerns. Expert Group Meeting on Setting the Scope of Social 
Statistics. United Nations Statistics Division, New York, 6–9 May 2003. 
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maznak, a táblázatokba foglalásukat megel z en bizonyos transzformációjukra, kiigazításuk-

ra és újrasúlyozásukra van szükség, hogy megfelelhessenek a népszámlálási program fogalmi, 

osztályozási és konzisztencia követelményeinek. 

Természetesen ennek az eljárásnak sem csupán el nyei vannak. A nyilvántartásokat 

kevés kivétellel eredetileg nem statisztikai céllal, s t nem is a statisztika szempontjainak fi-

gyelembe vételével hozták létre, így fenntartásuk és rendszeres aktualizálásuk sem tud min-

denben megfelelni a népszámlálás szempontjainak.95

V.4 Mintavételes adatgy jtésekre épül  megközelítés  
Egyes országok tervei közt szerepel a népszámlálás helyettesítése nagymintás, folyamatos 

(évenkénti) adatfelvételek sorozatával. Itt az érvelés úgy szól, hogy ez költségkímél  megol-

dás, a rendszeresség révén pedig el segíti a min ségi adatgy jtést, az országos statisztikai 

adatgy jt i hálózat professzionális jellegének kialakulását. 

Franciaország egyike azoknak az országoknak, amelyek már legutóbbi (valószín leg 

inkább utolsó), 1999. évi hagyományos népszámlálásukat megel z en, hosszú évek munkájá-

val el készítették, szakmai és politikai érvekkel elfogadtatták, 2004-ben pedig megkezdték e 

megközelítés valóra váltását. Az eljárásnak a „gördül  népszámlálás” elnevezést adták, mi-

vel évenkénti adatgy jtésr l van szó, ötéves ciklusokkal ismétl d  település mintákon. 

Az új eljárás vezérgondolata, hogy frissebb statisztikákkal kell ellátni az adatfelhasz-

nálókat. Régebben el bb ötévenként akartak népszámlálásokat tartani, kés bb azonban ez a 

periódus – f ként pénzügyi és szervezési okok miatt – egyre hosszabb lett: az utóbbi évtize-

dek francia cenzusait 1975-ben, 1982-ben, 1990-ben, végül 1999-ben hajtották végre. 

Az új módszer bevezetésének négy f  oka volt. El ször is Franciaországban nem léte-

zik népesség-nyilvántartás; másodszor, több nagymintás felvételük van, amelyek eredményei 

viszonylag kis területekre is jó becsléseket adnak; harmadsorban, léteznek ugyan közigazgatá-

si adatok, az ezeket tartalmazó állományok azonban nem kapcsolhatók egymáshoz, mivel 

nincs személyi azonosító szám; végezetül pedig 1999-ig nem volt törvénybe foglalt kötelezés 

95 Nordholt, E. – Hartgers, M. – Gircour, R.: The Dutch Virtual Census of 2001: Analysis and Methodology. 
Statistics Netherlands, Voorburg/Heerlen, 2004. 
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Franciaországban a népszámlálás végrehajtásáról. Ez utóbbi hiányt az új rendszer törvénybe

iktatásával megoldották.96

A gördül  népszámlálás f  el nye, hogy éves szinten lesz képes új adatokat, egy igen 

nagy mintából származó évenkénti becsléseket, illetve különféle közigazgatási területekre 

vonatkozó id sorokat produkálni. Számos információ helyi (települési) szinten is értékelhet

lesz, ami különösen azoknál a változóknál jelent s, amelyeknél az adatfelhasználók friss in-

formációt várnak. Ezen túlmen en a gördül  népszámlálás más, speciális felvételek mintaki-

választásához is aktuális keretet szolgáltat, továbbá az évenkénti ismétl dés révén növelni 

fogja a résztvev k munkájának szakmai színvonalát. 

A rendszer hiányosságai a következ k:  

− Nem terjed ki minden település minden személyére és lakására.  

− A mintavétel alapjául szolgáló épületnyilvántartások esetleg hiányosak, például az 

új építés ek egy részének kimaradása miatt.  

− A válaszadási hajlandóság csökkenhet az évek során, különösen a minden évben 

sorra kerül , tízezer f snél népesebb településeken.  

− A kisebb területekre az adatok nem feltétlenül megbízhatóak. 

V.5 A hagyományos népszámlálás kombinációja évenkénti háztartási 
felvételekkel 

Ennél a módszernél megtartják a hagyományos öt- vagy tízévenként népszámlálást, de csak a 

legfontosabb változókkal (az ún. rövid kérd ívvel). A közbees  években pedig több nagy-

mintás, különféle népszámlálási változókra vonatkozó felvételt hajtanak végre. Ennek egyik 

példája az Egyesült Államok átszervezett nép- és lakásszámlálása („Re-engineered Population 

and Housing Census”).  

1940 és 2000 között az Egyesült Államok 10 évenkénti népszámlálása és lakásössze-

írása minden esetben a népességszám és a legfontosabb demográfiai és társadalmi-gazdasági 

jellemz k megállapítására alkalmas rövid kérd ívet, valamint egy b vebb, részletesebb kér-

désekkel kiegészített, a háztartások egy mintájára (2000-ben például országos átlagban a ház-

tartások hatodrészére) korlátozott hosszú kérd ívet alkalmazott. Ekkor azonban már régóta 

96 Desplanques, G.: Le nouveau recensement français de la population. Joint ECE–Eurostat Work Session 
on Population and Housing Censuses, Ohrid, 21–23 May 2003. 
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tudni lehetett, hogy ezzel a csupán 10 évenként alkalmazott eljárással a hosszú kérd ív alap-

ján nyert adatok a következ  cenzusig tartó id szak második felére jórészt elavulnak. A Nép-

számlálási Hivatal (US Bureau of the Census) ezért hosszú éveket töltött egy alternatív mód-

szer kidolgozásával, azzal az alapvetéssel, hogy az Alkotmányhoz emiatt ne kelljen hozzá-

nyúlni. 

A kidolgozott és tesztelt új eljárásban a hagyományos népszámlálás rövid kérd ívét 

egy folyamatos, mintavételes adatgy jtési program, a Community Survey Programme egé-

szíti ki, amelyet 2003-ban indítottak el. Az új rendszer  népszámlálás mintavételes része ezért 

úgy került kialakításra, hogy a hosszú kérd ív kérdéseit tartalmazza évenkénti felvétellel és 

adatközléssel. A minták havonként váltják egymást, de az adatgy jtés negyedéves ciklusokat 

tartalmaz. Minden összeírási ciklusnak három szakasza van: az els ben a kérd íveket postai 

úton megküldik a mintába került háztartásoknak; a másodikban telefonon megpróbálják ki-

kérdezni azokat, akik a kérd íveket nem küldték vissza; végezetül a harmadik fázisban a két 

els b l még mindig kimaradt háztartások egyharmadánál személyes felkereséssel és kikérde-

zéssel szerzik meg a szükséges információkat (Bench, 2004).  

− Az új amerikai népszámlálási rendszer el nyei: 

= Maga a tízévenkénti összeírás leegyszer södik, ami javítani fogja a 

teljeskör séget. Az el készítéssel foglalkozó szakemberek így els sorban a né-

pesség és a lakásállomány pontos számainak az amerikai Alkotmányban rögzí-

tett kötelességére helyezhetik a hangsúlyt. Az eddigi gyakorlat során alkalma-

zott, hagyományos eljárásnál ugyanis a részletesebb kérdéseket tartalmazó, 

„hosszú” kérd ívvel történt összeírás jelent sen megnövelte és megnehezítette 

mind a szakemberek, mind az adatszolgáltatók dolgát. 

= A megyei és részben annál is részletesebb területi szint  adatok folyamatos 

biztosítása javítani fogja az interregionális népességbecsléseket.  

= Figyelembe véve a népesség és az érdekeltek számának gyors növekedését, 

igen nagy a jelent sége a folytonos felvételek által a felhasználók számára biz-

tosított friss adatoknak. A 2000. évi népszámlálás hosszú kérd ívének megfele-

l  részletes adatközlés ugyanis csak az összeírás után kb. két év elteltével kez-

d dhetett meg, ezzel szemben az új mintavételes felvétel feldolgozása az el -

zetes számítások szerint nem fog hat hónapnál tovább tartani.  
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− Az új rendszerrel kapcsolatos problémák 

= Egyes felhasználók részér l bizonyos aggályok is felmerültek. Zavarónak tart-

ják például a mozgó átlagok alkalmazását, mivel megszokták, hogy a népszám-

lálás minden területi egységre egy adott id pontra vonatkozó adatokat szolgál-

tat.  

= Ugyancsak kétségeket okoz, hogy a 65 ezer f snél kisebb területekre vonat-

kozó információhoz 3-5 év felvételeinek kumulatív adatai alapján lehet csak 

hozzájutni.  

= További problémát jelenthetnek a költségek. Mérete és tartalma miatt az éven-

kénti nagymintás felvétel drága vállalkozásnak t nik, amely ráadásul hosszú 

távú pénzügyi kötelezetettségvállalást is jelent.97

V.6 Az alternatív népszámlálási eljárások importálásának lehet sége 
Számos ország mutat érdekl dést a hagyományos népszámlálást kiváltó alternatív eljárások 

valamelyikének, ezek valamely kombinációjának, esetleg még újabb változatának bevezethe-

t sége iránt. Az országok azonban általában nincsenek a statisztikai rendszer, a jogi környe-

zet, a politikai berendezkedés, a gazdasági fejlettség és a lakossági attit dök szempontjából 

hasonló szinten az új módszereket kifejleszt  országokkal. A felsorolt módszerek alapvet en 

mégis átvihet k, természetesen bizonyos fontos feltételek teljesülése esetén. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a regisztereken alapuló népszámlálás sikeréhez olyan teljes 

és jól vezetett, naprakész nyilvántartások rendszere szükséges, amelyekb l népszámlálási 

jelleg  információk nyerhet k. A különböz  nyilvántartások adatainak összekapcsolását sze-

mélyi azonosító számok segítségével lehet megoldani. Itt tehát a népszámlálási információ 

megbízhatósága lényegében a nyilvántartási rendszer teljességén és pontosságán múlik. Szá-

mos országban e rendszer nem eléggé fejlett, tehát alkalmatlan népszámlálási jelleg  adatok 

szerzésére. Ráadásul e források eredeti céljuknál és aktuális tartalmuknál fogva kevésbé felel-

nek meg a statisztikai céloknak, mint igazgatási funkciójuknak.  

A virtuális cenzus, mint már említettük, többféle adatforrásra támaszkodik, ideértve a 

nyilvántartásokat és igazgatási regisztereket, valamint lakossági adatgy jtéseket. Ahhoz, hogy 

97 Griffin, D.: The Role of the American Community Survey, in Re–Engineering the United States Census of 
Population and Housing. ECE–EUROSTAT Work Session on Population and Housing Censuses, Ohrid, 21–
23 May 2003. 
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ez a módszer alkalmazható legyen, alapvet en az el z  bekezdésben foglalt feltételeknek kell 

teljesülniük. Ezen túlmen en olyan mintavételes adatgy jtési program megvalósulása szüksé-

ges, amely alkalmas a nyilvántartásokból nem megszerezhet , ám a népszámlálás számára 

fontos adatok el állítására.  

A gördül  népszámlálás alapvet en mintavételes felvételekkel valósul meg. Ez azt is 

jelenti, hogy az ilyen eljárást választó országnak széles, rendszeresen karbantartott mintavételi 

keretekkel kell rendelkeznie. Ehhez folyamatos adatfelvételi programot kell el írni, amely-

nek segítségével a kívánt adatok szabályos id közönként el állíthatók.  

Sok ország alkalmazza a rövid és hosszú kérd íves népszámlálási kikérdezést. Ez 

igen bonyolult feladatot jelent, ha a kétféle kikérdezés egyidej leg történik. Ezért is látszik 

vonzó alternatívának az a megoldás, hogy 5 vagy 10 éves periódussal hagyományos, teljes 

kör  összeírást hajtsanak végre a legfontosabb változókra redukált programmal, míg a köz-

bens  évek során kell en nagy mintákon végzett adatgy jtésekkel szerezzenek részletesebb 

információt. 

A program sikeres végrehajtásához ugyanakkor nem csupán egy alkalomra szóló, ha-

nem hosszú távú pénzügyi-költségvetési kötelezettségvállalás és finanszírozás szükséges. 

Ugyancsak el feltétel egy hosszú távú, jól megalapozott, fenntartható mintavételes felvételi 

program kialakítása. Ennek megfelel en ki kell alakítani a népszámlálások közötti id szakban 

végrehajtandó felvételsorozathoz szükséges kapacitásokat.

V.7 A magyarországi helyzet áttekintése 

V.7.1 A nyilvántartások (regiszterek) és a népszámlálások eltér  céljai és módszerei

A népszámlálás tehát alapulhat bevalláson, melynek adatait csak statisztikai célból lehet fel-

használni; alapulhat közigazgatási nyilvántartáson – már amennyiben rendelkezésre áll meg-

felel  min ség  nyilvántartás –, amelynek az információit eredetileg igazgatási célból gy j-

tötték össze. A népszámlálás ezen kívül a két adatforrás kombinációjaként is végrehajtható, 

mint ezt számos, f leg észak-európai ország példája bizonyítja. 

A magyar gyakorlatban is többször el fordult, hogy a népszámláláshoz olyan felvéte-

leket is kapcsoltak, amelyek célja igazgatási jelleg  volt, továbbá olyan összeírás is kapcso-

lódhatott, mely igazgatási és statisztikai célokat is szolgált.  
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V.7.2 A nyilvántartások (regiszterek) osztályozása, népszámlálási szempontú elemzése 

A gazdasági, technikai fejl dés következtében a világ fejlettebb régióiban egyre több olyan 

információ halmozódik fel, amelyek tematikailag többé-kevésbé megegyeznek a hagyomá-

nyos népszámlálások által gy jtött adatok tartalmával. Különösen a számítógép alkalmazása 

lendítette el re a különböz  nyilvántartásokon alapuló információk b vülését. Néhány fejlett 

országban a közigazgatás felállított a népességre, az ingatlanokra és egyéb közigazgatási 

szempontból fontos információkra vonatkozó regisztereket, és így rendkívül megn tt az igaz-

gatási jelleg  információs bázis.  

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a népszámlálási felhasználás esetén 

leginkább szóba jöhet  nyilvántartás a személyi adat- és lakcímnyilvántartás. Egy hazai nép-

számlálási felhasználás esetére releváns adattartalma a következ : név, nem, születési hely 

és id , állampolgárság, lakó és/vagy tartózkodási hely. E nyilvántartásnak a legnagyobb érté-

ke, hogy – elvben – lefedi az ország egész lakosságát. 

Csaknem mindenki szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban: az egészség- és 

nyugdíjbiztosítási nyílvántartásban az el z  bekezdésben felsorolt jellemz kön túl szerepel-

nek a foglalkozásra, munkahelyre, rokkantsági és egészségi állapotra, keresetre, jövedelemre 

vonatkozó adatok. További fontos nyilvántartás az adó- és cégnyilvántartás, ahol f leg a sze-

mélyek jövedelmére, illetve munkáltatójára vonatkozó adatok találhatók. A külföldi állam-

polgárok összeírása, valamint a nemzetközi vándorlás vizsgálata szempontjából lehet fontos 

az idegenrendészeti nyilvántartás. Népszámlálási típusú adatokat tartalmaznak egyéb (köz-

szolgálati, munkanélküliségi és b nügyi) nyilvántartások is.  

A népszámlálással egyidej leg lakásösszeírás is történik. Az ingatlannyilvántartásban 

azonban a lakásra vonatkozó f bb ismérvek (például alapterület, szobaszám, felszereltség) hi-

ányoznak. F leg az ingatlan fekvésének helye, az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és tények be-

jegyzése található a nyilvántartásban. A népszámlálás szempontjából szóba jöhet  nyilvántar-

tások (regiszterek) adattartalmának pontos feltárása a statisztikai alkalmazás egyik feltétele.98

98 Magyarországon az 1990-es évekt l folynak intenzívebb vizsgálatok általában a nyilvántartások statisztikai 
felhasználásának lehet ségeit illet en. A népszámlálással összefüggésben az 1990. évi ÁNH-s „félsiker” egy 
ideig inkább bénító hatást gyakorolt, de a 2001. évi összeírást követ en újult er vel indultak meg a lehet sé-
gek tanulmányozása. 



72

V.7.3 A három adatforrás felhasználásának el nyei, hátrányai  

A népszámlálás és az alternatív eljárások szempontjából a három adatforrás jöhet szóba: a la-

kossági adatfelvétel mintavételes eljárással, a teljes kör  lakossági felvétel és a közigazgatási 

(adminisztratív) nyilvántartás. A következ  táblázat nyolc kiválasztott kritérium alapján 

szemlélteti az egyes adatforrások viszonylagos el nyeit, illetve hátrányait. (A több „*” jel az 

el nyök er teljesebb voltára utal.)  

Mivel a népszámlálás a hagyományos és jelenleg is elfogadott definíció szerint a né-

pesség (és a lakásállomány) teljes körére kiterjed, témánk szempontjából f leg a teljes kör

lakossági felvétel (népszámlálás) és a közigazgatási (adminisztratív) nyilvántartások különbö-

z  kritériumok alapján történ  összehasonlítása érdemel figyelmet. Nyilvánvaló, hogy téma-

gazdagság, változatosság és rugalmasság szempontjából egyikük sem éri el a mintavételes la-

kossági felvételek színvonalát. Viszont mindkét adatforrás részletes adatokat tud adni kisebb 

területekre is, talán a teljes kör  lakossági felvételek (népszámlálások) célzottabban tudják ezt 

az igényt kielégíteni. A közigazgatási (adminisztratív) nyilvántartások ugyanakkor id sze-

r bbek, hiszen adatállományukat az igazgatási cél megvalósulása érdekében állandóan aktua-

lizálni kell. (Magyarországon az adatvédelmi törvény egyenesen kötelez vé teszi, hogy az 

adatkezel  csak a valóságnak megfelel , aktuális személyes adatot kezeljen.)  

V.7.4 A magyar népszámlálások és a nyilvántartások (regiszterek) kapcsolata  

A magyar népszámlálások és nyilvántartások kapcsolatában hosszú ideig az el bbi játszotta 

az aktív szerepet: az 1870-es kezdett l fogva a statisztikai hivatal állítja össze a közigazgatási 

jelleg  nyilvántartásként funkcionáló Helységnévtárat, melyhez a mindenkori népszámlálás 

szolgáltat adatokat. A népszámlálási adatállomány felhasználásának másik példája az 1912. 

évi vakságügyi összeírás, amelyhez az 1910. évi népszámlálásnak a vakokra vonatkozó alap-

adatai szolgáltak kiindulásul. Az adatfelvételt egyébként részben közigazgatási tisztvisel k, 

hatósági orvosok és lehet ség szerint szemészek végezték. Történelmi okokkal is magyaráz-

ható, hogy a két világháború közötti népszámlálásokhoz (1930, 1941) és az azt követ  1949. 

évi népszámláláshoz több igazgatási (nyilvántartási) célú adatfelvételt kapcsoltak. Például az 

1941. évi népszámlálás során külön adatgy jtést kellett végezni az önálló iparosokról és ipari 

üzemekr l, valamint az önálló keresked kr l és kereskedelmi üzletekr l. A háborút követ
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évtizedek magyar népszámlálásai közül az 1949. évi népszámláláshoz kapcsolódott a legtöbb 

igazgatási (nyilvántartási) célú összeírás:  

− anyakönyvi összeírólap a megsemmisült anykönyvek pótlásához;  

− nyilvántartólap a 18–60 éves férfiakról a honvédségi nyilvántartás ellen rzéséhez; 

− külön rovat a 6–14 éves gyermekekr l az iskolakötelesek név- és címjegyzékének 

összeállításához; 

− külön rovat a 15–60 éves írni-olvasni nem tudó, vagy csak olvasni tudó szemé-

lyekr l az analfabéták címjegyzékének elkészítéséhez;  

− rovat a vakok név- és címjegyzékéhez;  

− adatok az iparosok és ipari üzemek név- és címjegyzékének elkészítéséhez.  

Az 1960. évi népszámlálás el készítésekor a népszámlálások során el ször készült 

minden településr l utca- és házszámjegyzék. Ezt a megoldást azóta is használják a hazai ösz-

szeírásoknál. 

Az 1980. évi népszámlálás el készítése során felmerült az 1975-ben felállt népesség-

nyilvántartás adatainak népszámlálási célú hasznosítása, azonban ezt az elképzelést elvetették, 

mivel a népesség-nyilvántartás még nem volt abban az állapotban, hogy e feladatot végre le-

hessen hajtani. Ebben az id pontban ugyanis még sokan nem kapták meg a személyi számu-

kat.  

A közigazgatási nyilvántartások aktív népszámlálási felhasználásának els  példája a 

népesség-nyilvántartás adatainak el zetes felhasználása volt az 1990. évi népszámlálás el ké-

szítése során. 1989. év szeptemberében a számlálókörzetek kialakításakor az Állami Népes-

ség-nyilvántartó Hivatal (ÁNH) készítette el településenként saját adatállományából az aktuá-

lis utca-, házszám- és lakásjegyzéket.99 Az összeírás e jegyzékek több fázisban történt ellen-

rzése és aktualizálása után történt meg, a címek pontosságára vonatkozóan igen különböz

tapasztalatokat nyújtva. A jegyzékek pontossága a települések nagyságával ellentétes irány-

ban változott. Az 1990-ben ténylegesen összeírt címeket a két népszámlálás között a KSH-

ban számítógépre vitték, hogy egy valamikor létrehozandó szabvánnyal kiegészülve akár or-

99 A tapasztalatokról, az el zetes cím- és névjegyzékek szerinti, valamint a ténylegesen összeírt lakások és sze-
mélyek száma közötti különbségr l, illetve ennek összetev ir l és okairól a legnagyobb eltéréseket mutató 
263 számlálókörzetre kiterjed  vizsgálatról szól Kapitány Gabriella: A népszámláláskor összeírt és az Álla-
mi Népesség-nyilvántartó Hivatal adatbázisában szerepl  lakás- és népességszámok összehasonlítása cím
cikke. Demográfia, 1997. 1. sz. 
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szágos címregiszter alapjául szolgálhasson, de mindenképpen jól támogathassa mind az id -

szak mintaválasztásait, mind a következ , 2001. évi népszámlálás el készítését és adatfelvéte-

li munkáját. Erre az elképzelésre még röviden visszatérünk. 

Az 1990. évi népszámlálás el készítésekor volt egy olyan elképzelés, hogy a Magyar-

országon legtöbb problémát okozó kérdéskört, a foglalkoztatottsági-iskolázottsági adatokat 

egy úgynevezett munkáltatói kérd ív tartalmazta volna, a dolgozói állományban lév  szemé-

lyekre vonatkozó munkahelyi nyilvántartások alapján. A próbaszámlálások tapasztalatai, va-

lamint a munkáltatók tiltakozása kapcsán végül is a munkáltatói kérd ív felhasználására nem 

került sor (kivéve a kb. 0,5 százalékos mintán végrehajtott, az adatok megbízhatóságának el-

len rzésére végzett utóösszeírást). 

A népszámlálás és más, akár statisztikai, akár igazgatási célú nyilvántartáson alapuló 

adatállományok felhasználása esetén nagyon fontos annak figyelembe vétele, hogy a statiszti-

kai hivatal feladatai közé tartozik a statisztikai tevékenységben alkalmazásra kerül  módsze-

rek, fogalmak és osztályozások kialakítása. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a kü-

lönböz  helyeken képz dött adatok általános felhasználása csak akkor lehetséges, ha azok 

homogének, ugyanarról a jelenségr l azonos kategóriák szerint szólnak. Ezért elengedhetetlen 

az egységes fogalmi, módszertani osztályozási rendszer kidolgozása és annak elérése, hogy a 

hivatalos statisztikai szolgálathoz nem tartozó szerveknél is az adatok kezelése ennek figye-

lembevételével történjék. Err l a statisztikai törvény így rendelkezik: 

„6. §. A KSH feladata: .... 

f) az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, 

osztályozások kialakítása, számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hoza-

tala, valamint használatuk kötelez vé tétele, statisztikai regiszter m ködtetése és en-

nek alapján névjegyzék készítése;  

g) más információ-rendszerek, a nyilvános, a közhitel  és egyéb nyilvántartások, va-

lamint a hatósági ellen rzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgy jté-

sek fogalmi és osztályozási rendszerének kialakításában való közrem ködés”.

A 25. § ezt még explicitebb formában szabályozza, mégpedig úgy, hogy a különbözõ 

feladatok ellátása során a különféle nyilvántartásokkal összefügg  feladatok végrehajtásánál 
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és ellen rzésénél, a gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatkezelésnél, az információ-

rendszerek kialakításánál a KSH által közzétett fogalmakat és osztályozási rendszereket kell 

figyelembe venni, hogy lehet vé váljék az adatok átadása-átvétele és többirányú hasznosítása. 

A népszámlálás esetében ez azt jelenti, hogy a hagyományos és nemzetközileg egyeztetett 

népszámlálási fogalmakat harmonizálni kell az egyes nyilvántartási rendszerek által használt 

fogalmakkal. Ezek közé tartozik például a lakóhely, az iskolai végzettség, a foglalkozás és a 

munkáltató fogalma, illetve az ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódó osztályozási rendszerek. A 

népszámlálás szempontjából fontosak a lakásokra vonatkozó adatok is, ezért az 

ingatlannyilvántartás reformjakor el kell érni, hogy figyelembe vegyék a népszámlálás által 

használt lakásfogalom-rendszert.  

A statisztikai törvényben a KSH elég tág hatáskör  jogosítványokat kapott egyedi ada-

tok átvételére. A KSH-ban ugyanis nem folyik olyan hatósági jelleg  tevékenység, amelybõl a 

személyi adatok és az egyedi adatok átvétele során az adatszolgáltató személyére hátrányos 

következmények adódnának. Itt perspektivikusan nagyon lényeges szabályról van szó, mert e 

törvényszakasz alkalmazása tenné lehet vé azt, hogy – statisztikai célra – népszámlálás típusú 

adatokat az úgynevezett igazgatási nyilvántartásokból átvegyünk. Sajnos ezt csak akkor te-

hetnénk, ha a törvény erre felhatalmazást ad. (Önmagában erre a Statisztikai törvény nem jo-

gosít, csak akkor lehetséges, ha az úgynevezett ágazati törvények így rendelkeznek.)  

Vannak további törvények is, amelyek a személyek azonosításának módjáról rendel-

keznek, szólnak az egyes adatállományok összekapcsolásának szabályairól, és iránymutatást 

adnak a közigazgatási nyilvántartások felhasználásához. Ezek közé tartozik „a polgárok sze-

mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról” szóló 1992. évi LXVI. törvény (úgyneve-

zett Nyilvántartási törvény). E törvény rendszerbe foglalta a népesség és a lakcímek, valamint 

a személyi igazolvány nyilvántartásának szabályozását. 1992 és 1996 között fontos változá-

sok történtek a személyi azonosítók kezelésében. Az Alkotmánybíróság többszöri határozata 

után rendez dött a sokáig univerzális azonosítónak használt úgynevezett személyi szám kér-

dése. Az Országgy lés törvényt fogadott el „a személyazonosító jel helyébe lép  azonosítási 

módokról” (1996. évi XX. törvény), majd „az adóazonosító jel, a társadalombiztosítási azono-

sító jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról” (1996. évi 

LXVI. törvény).  
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F leg annak az európai uniós elvárásnak kell a jogszabályi hátterét megteremteni, 

mely szerint – mint a nemzetközi kitekintésnél láttuk – az adminisztratív nyilvántartások sike-

res használatának feltétele, hogy az adott ország statisztikai hivatala hozzájusson a megfelel

nyilvántartásokhoz és kombinálhassa az adatokat más rendszerekkel. Ennek érdekében a sta-

tisztikai törvényben általános felhatalmazást kellene adni arra, hogy statisztikai célból a Sta-

tisztikai Hivatal a közigazgatási nyilvántartásokból az adatokat azonosításra alkalmas módon 

vehesse át. Ezzel párhuzamosan er síteni kell azokat az alacsonyabb szint  jogszabályokat, 

amelyek kell  biztosítékot adnak arra, hogy ez az „utca” egyirányú legyen, tehát a statisztikai 

adatokat feldolgozó rendszerb l más adatok a közigazgatási nyilvántartásokba ne áramoljanak 

vissza. Természetesen elképzelhet  ez másképp is, vagyis egy vagy több olyan adatfelvételt 

végrehajtani, amelyek alapján a nyilvántartásokat aktualizálni, kiegészíteni lehetne, ez azon-

ban a statisztikai szolgálat és a nem statisztikai célra létrehozott nyilvántartásokat kezel  ha-

tóságok nagyon pontos együttm ködését feltételezné, továbbá az adatszolgáltatók tájékoztatá-

sát is, hogy nem kizárólag statisztikai célú adatgy jtésr l van szó.100

V.7.5 Értékelés a hazai nyilvántartások (regiszterek) használatának jelenér l és jöv jérõl  

Más, különösen észak-európai országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a közigazgatási nyil-

vántartásokon alapuló népszámlálások megtartásának reális lehet sége csak egy hosszú fo-

lyamat eredményeként jöhet létre. A hazai nyilvántartások részleges áttekintése alapján is azt 

mondhatjuk, hogy Magyarországon e nyilvántartások népszámlálási célú felhasználás szem-

pontjából még kezdetleges stádiumban vannak. Vannak olyan, a népszámlálás szempontjából 

fontos nyilvántartások, amelyek még fel sem álltak, például az épület- és lakásnyilvántartás, 

és vannak olyanok, amelyeknek népszámlálással kapcsolatos tartalmi harmonizációja el sem 

kezd dött (például egészség- és nyugdíjbiztosítási nyilvántartások). A népszámlálás szem-

pontjából leginkább szóba jöhet  nyilvántartás a népesség-nyilvántartás adattartalma rendkí-

vül sz k, és felhasználásának problémáit – mint már szó volt róla – megtapasztalhatták az 

1990. évi népszámlálás el készítése során.  

A 2001. évi magyarországi népszámlálás el készítése és adatgy jtése a jogi környezet, 

a közigazgatási nyilvántartások technikai állapota, tartalmi harmonizációjuk hiánya, a szemé-

lyek azonosításának nehézségei, a közvéleménynek a nyilvántartások statisztikai célú felhasz-

100 Dr. Bánszegi Katalin: Az információszabadság érvényesülése a statisztikában. Statisztikai Szemle, 74. évf. 
(1996) 3. sz. 197–204. 
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nálásával kapcsolatos bizalmatlansága folytán f leg hagyományos módszerek alkalmazásával 

történt. Volt azonban olyan eleme, amely szerint figyelembe veszik egy jöv beni közigazga-

tási nyilvántartáson alapuló népszámlálás szempontjait. Ilyen lehet az, hogy a népszámlálás 

címjegyzékét felhasználják egy olyan egységes, szabvány alapú hiteles címnyilvántartás ki-

alakítására, amely lehet vé teszi a címek földrajzi azonosítását, és megfelel az európai nor-

máknak is. E címnyilvántartás megteremtheti a közigazgatási (és statisztikai) alapnyilvántar-

tások címadat-tartalmának ellen rizhet ségét, a különböz  alapnyilvántartások, s t a felvéte-

lek közötti, a címadatokon alapuló kommunikáció lehet ségét is.  

A regiszterek aktív alkalmazásának újabb példáját a 2001. évi népszámlálás feldol-

gozása szolgáltatta: a munkáltatók ágazatának kódolásához – megfelel  nagyságú gazdasági 

szervezetek megnevezése esetén – segédletként lehetett használni a gazdasági szervezetek re-

giszterét (GSZR). E felhasználás során tesztelni, illetve értékelni lehetett a nyilvántartás nép-

számlálási célú hasznosításának hatásfokát, a felmerül  problémák nagyságrendjét, a megol-

dások lehetséges módjait.101 Sokkal nehezebb a helyzet az iskolai végzettségek pontos megha-

tározását segít , ugyancsak regiszter jelleg  iskolajegyzékkel, ott ugyanis nem elegend  a je-

len és a közvetlen közelmúlt oktatási rendszereihez tartozó intézményeket felsorolni, hanem 

teljes kör en rekonstruálni kell ezt akár 80–90 évre visszamen leg is.102

V.8. Nemzetközi kitekintés a nyilvántartások (regiszterek) népszámlálási célú 
használatára 

Az eddigi népszámlálások során Európa legtöbb országában a közvetlen kikérdezésen alapu-

ló felvételi módszert alkalmazták, vagyis a kérd íveket a számlálóbiztosok, illetve maguk a 

kérdezett személyek töltötték ki. Kivételt csak néhány észak-európai ország jelentett, ahol a 

népszámlálás igazgatási célú nyilvántartáson (regiszteren) alapult, vagy vegyes felvételi mód-

szert vezettek be. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az információk egy részét nyilvántartásból 

(regiszterbõl) vették, további adatokat pedig bevallás útján jegyezték be a kérd ívbe. Akár a 

nyilvántartások (regiszterek) kizárólagos alkalmazásának, akár a vegyes módszernek el felté-

tele, hogy a személyek azonosíthatók legyenek, mely alapján a különböz  tematikájú nyil-

vántartások adatainak összekapcsolását el lehessen végezni. További feltétel a hitelesség, 

101 Kasza Jánosné – dr. Lakatos Miklós: A népszámlálási információk és a gazdasági szervezetek regiszterének 
kapcsolata. (Kézirat.) Tartalmára visszatérek az adatok megbízhatóságával foglalkozó fejezetben.  

102 A népszámlálások iskolai végzettségi adatainak kódolásához készített jegyzékek hosszú visszatekintésben, 
lehet ség szerint teljes kör en tartalmazzák az oktatási intézmények nevét és szintjét. 
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megbízhatóság és pontosság, valamint az, hogy az adott ország jogrendszere lehet vé tegye az 

igazgatási célú nyilvántartások (regiszterek) népszámlálási célú felhasználását. 

Európa és a többi földrész számos országa rendelkezik helyi vagy központi népesség-

nyilvántartással. Dániában és Finnországban a népszámlálások már több évtizede adminisztra-

tív nyilvántartásokon alapulnak. E jól koordinált nyilvántartások kiépítésére e két országnak 

30 évre volt szüksége. Csak néhány ország van Dániához és Finnországhoz hasonló helyzet-

ben. Norvégiában és Svédországban hasonló a rendszer, de lakás- és épület-nyilvántartást 

még nem hoztak létre. Hollandiában, Belgiumban és Szlovéniában a népszámlálások során 

széles kör en használják a népesség-nyilvántartást. A legtöbb országban a lakcímmel ellátott 

népesség-nyilvántartáshoz való hozzáférés és felhasználhatóság távolról sem egyforma. Né-

hány országban ugyan jó min ség  nyilvántartások léteznek, de a statisztikai célból történ

hozzáférés – például a jogi környezet miatt – korlátozott; más országokban viszont még hosz-

szú munkálatoknak kell megel zniük a jól megalapozott nyilvántartások létrejöttét. A nyil-

vántartásokat a népszámlálási célú felhasználásra el  kell készíteni, hogy módszertani szem-

pontból megfeleljenek azoknak az igényeknek, amelyeket a hagyományos népszámlálások ki 

tudnak elégíteni (például a nyilvántartásban lev  adatoknak a népszámlálásnál használt fo-

galmak szerinti megfeleltetése). Egyébként a legfejlettebb országok között is vannak olyanok 

(Anglia, Franciaország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada), ahol nincs lakcímnyilvántar-

tás, így természetesen ezekben a legutóbbi id kig – a 2000 körüli ciklusig bezárólag – ha-

gyományos összeírást tartottak.103

V.9 Alternatív adatgy jtési technikák 

Több országban próbálkoztak a (hordozható) számítógéppel támogatott adatfelvétel (compu-

ter-assisted personal interview – CAPI) alkalmazásával. Általános megállapítás volt a 2000 

körüli népszámlálási ciklus el készítése idején, hogy ez a sok esetben – általában kismintás 

felvételeknél – jól használható módszer a teljes kör  összeírásnál, az összes háztartás felkere-

séséhez csak akkor lesz alkalmazható, ha az ehhez szükséges felszerelések sokkal olcsóbbak, 

könnyebbek, nagyobb teljesítmény ek lesznek, és nagyon hosszú élettartamú elemekkel lehet 

103 Kifejezetten a nyilvántartások, regiszterek népszámlálási használatáról tartottak tanácskozást 1995-ben, Hel-
sinkiben: European Workshop on Using Administrative Data in Population and Housing Censuses. 
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ellátni.104 Ugyancsak vannak tapasztalatok más papírmentes adatgy jtési és rögzítési eljárá-

sokra, például a számítógéppel támogatott telefonos kikérdezésre (computer-assisted 

telephone interview – CATI), illetve a kérd ívek elektronikus úton való kitöltésére és továb-

bítására (e-Census), ám ezek nagyon sok országban még hosszú ideig nem jöhetnek szóba 

szélesebb körben alkalmazható eljárásként a hiányos kommunikációs infrastruktúra miatt. 

V.10 Az e-cenzus els  kísérletei és perspektívái 

V.10.1 Egy világpremier: az els  internetes népszámlálás – Szingapúr 

Az alkalmazott új módszertannal párosuló Internet-használat lehet vé tette a szingapúri kor-

mányzat számára, hogy rövidebb id  alatt, alacsonyabb költséggel és sokkal pontosabb ered-

ményt szolgáltatva hajtsa végre a 2000. évi népszámlálást. Szingapúr a világon els ként al-

kalmazta az Internetet népszámlálás lebonyolításához. 

A Statisztikai Hivatal nyilvántartás-alapú megközelítést alkalmazva az összeírási fo-

lyamat egészét újratervezte. Kiindulási pontként el ször a lehet  legtöbb adatot összegy jtöt-

ték a meglev  közigazgatási személyi nyilvántartási rendszerb l. Az adatbázisban fel nem 

lelhet  további információk megszerzése, illetve a már rendelkezésre álló adatok pontosságá-

nak meger sítése érdekében felmérést végeztek a háztartások 20 százalékát magába foglaló 

mintán. Az érintett családokat jogszabályilag kötelezték, hogy adatokat szolgáltassanak isko-

lai végzettségükr l, nyelvtudásukról, írástudásukról, foglalkozásukról, jövedelmükr l, lakó-

helyükr l, közlekedésükr l stb. A felmérést személyes interjúk, valamint telefonos és interne-

tes megkérdezés útján végezték.  

„Szingapúr az egyetlen ország a világon, ahol a népszámlálást az Interneten, egy 

olyan adatbázis segítségével bonyolítják le, amely az adatok igazolása és további in-

formációszolgáltatás céljából hozzáférhet  az érintettek számára. A lakosságtól pozi-

tív visszajelzés érkezett: a családok 15 százaléka az Interneten küldte el válaszait” – 

emelte ki az ország ipari és kereskedelmi minisztere.  

A legfontosabb adatok – például a népességszámok, a kor és nem szerinti megoszlás – 

két hónappal a felmérést követ en kerültek napvilágra. Alig hat hónappal az adatgy jtés lezá-

104 E technikai jelleg  feltételek az utóbbi években már nagyrészt teljesültek, de ezekhez még hozzá kell tenni, 
hogy itt egy közepes méret  ország esetében is több tízezer gépr l lenne szó, ugyanannyi számlálóbiztos ki-
képzésér l, és a megfelel en biztonságos adatkezelési eljárás kidolgozásáról.
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rulta után pedig egy sor részletesebb statisztikai táblázat és elemzés is elkészült. Sokkal gyor-

sabban tehát, mint a korábbi népszámlálások esetében, amikor legalább egy év volt az ehhez 

szükséges id tartam. Ráadásul mind az emberi er forrást, mind a költségeket illet en sokkal 

el nyösebbnek bizonyult az e-cenzus.105

V.10.2 Egy európai premier: az internetes népszámlás (e-cenzus) els  alkalmazása 
Svájcban 

Az elektronikus adatgy jtés gondolata elég korán felvet dött a 2000. évi népszámlálással ösz-

szefüggésben, ám a decentralizált svájci statisztikai rendszer miatt szinte lehetetlennek látszott 

az adatok hatékony kezelésének és a felvétel irányításának megvalósítása. Ezért kifejezetten 

az olyan tömeges rutinfeladatok megoldására, mint a címkezelés, adatbevitel és ellen rzés, 

Szolgáltató Központot kellett létrehozni, és talán ez billentette a mérleg nyelvét az internetes 

megoldás kipróbálása felé. Ugyanakkor világos volt – mégpedig részben a szervezési problé-

mák, részben az internetes lefedettség akkori hiányossága miatt –, hogy ez az elektronikus 

adatbeviteli eljárás nem helyettesítheti, csupán kiegészítheti a postai ki- és visszaküldend  és 

kitöltend  kérd íveket. A korlátozott lehet ség ellenére az e-cenzus ígéretes tervet jelentett, 

mindenek el tt a népszámlálásról általánosan kialakult konzervatív kép megváltoztatására a 

legkorszer bb kommunikációs eszközök alkalmazása révén. Ezzel együtt várható volt, hogy 

az internetes megoldás a PR és a reklám oldaláról is el nyös lesz a népszámlálás számára álta-

lában. Bár a svájci népességnek kisebb része rendelkezett internetes hozzáféréssel, a potenciá-

lis felhasználóktól már korábban is egyre többször érkezett igény az elektronikus kommuni-

kációs lehet ségek alkalmazására. Ezeknek az elvárásoknak egyébként az el zetes értékelések 

szerint pozitív hatással kellett (volna) lenniük az elektronikus megoldás választására.  

A Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal „e-cenzus” elnevezéssel olyan internetes al-

kalmazást dolgozott ki, amely lehet vé tette a népesség számottev  része számára, hogy kér-

d íveiket a hagyományos írásos kitöltés helyett elektronikus úton, az Internet segítségével 

töltsék ki és juttassák vissza. A neveket, címeket és a f  demográfiai adatokat a helyi nyilván-

tartásokból vették, és központi adatbázisba másolták. Innen kérd ívekre nyomtatták, kiegészí-

tették egyedi azonosítóval és egy internetes jelszóval, majd minden háztartásnak kipostázták. 

Ugyanezeket az információkat egy speciális e-cenzus szerverre is átmásolták. A belépést kö-

vet en tehát az elektronikus megoldást választó személy a vonalon készen kapta saját f bb 

105 Haug, Werner: Population Censuses on the Internet. IUSSP General Population Conference 2001. Salvador 
de Bahia. http://www.iussp.org/Brazil2001/s00/S06_01_Haug.pdf 
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adatait, amelyeket helyben hagyhatott vagy módosíthatott, majd kitölthette a további kérdése-

ket a háztartás minden tagjára vonatkozóan.  

Mire számíthattak a statisztikusok? 

− Az e-cenzus tesztelésével tapasztalatok szerzésére az új technológia alkalmazási 

lehet ségeir l más statisztikai adatgy jtések és e-kormányzati projektek esetében;  

− mindenképpen gyorsabb eredményekre az id igényes adatbeviteli és ellen rzési el-

járások megtakarítása révén;  

− jobb adatmin ségre és megbízhatóbb információkra a felvétel folyamatos, interak-

tív ellen rzése révén (a teljesség, elfogadhatóság és érvényesség online ellen rzé-

se, figyelmeztetések és javítási lehet ségek azonnali megjelenítése a képerny n, 

automatikus adattovábbítás);  

− a nyomtatott kérd ívnél könnyebb, inkább felhasználóbarát kezelésre: nem szük-

séges például a kérdéseket a kérd ív dimenziói által korlátozott helyre bezsúfolni; 

lehet ség van interaktív adatszolgáltatói útmutatások, segítségek és magyarázatok 

beépítésére; az irreleváns kérdések automatikus kisz résére (például fizetett mun-

kavégzés, amely a gyermekek esetében nem merülhet fel). 

E kétségtelen el nyök mellett az e-cenzus új kihívásokat és megoldandó problémákat 

is felvetett:  

− Ami a kérdések sorrendjét illeti, módszertani okokból nem lehetett túlságosan el-

térni a nyomtatott kérd ívt l. Ugyanakkor a számítógépes munka más konvenciók 

alapján történik, mint a kézi kitöltés, ezért megfelel  kompromisszumot kellett ta-

lálni az „utánzás” és „újítás” között. Az eredeti kérd ív szerkezete, a háztartási és 

egyéni szint megkülönböztetése, valamint a kérdések megfogalmazása az e-

cenzusnál is megmaradt. Az elektronikus kommunikáció sajátos eszközeinek (sz -

rési struktúrák, valószer ségi ellen rzések, automatikus adattovábbítás stb.) alkal-

mazhatóságát azonban minél teljesebben igyekeztek beépíteni.  

− A kérd ívek azonosítását, a válaszok ellen rzését és a hagyományos kitöltés  ösz-

szeírással való koordinációt illet en is voltak megoldandó problémák. Az e-

cenzust eleve csak azokon a településeken lehetett végrehajtani, amelyek a Szol-

gáltató Központhoz kapcsolódtak, ugyanis csak így lehetett a belépéshez szükséges 

egyedi és biztonságos jelszavakat kiosztani, valamint a felvétel folyamatos monito-
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rozását biztosítani. A háztartás összes kitöltött kérd ívét vagy postai úton, vagy In-

terneten kellett visszajuttatni. Ennek ellenére ki kellett dolgozni a „duplikáták” (az 

elektronikusan és hagyományosan is kitöltött kérd ívek) kisz résére szolgáló el-

len rzési eljárást.  

− A személyiségi jogok és az adatbiztonság terén kihívást jelentett a felhasználói 

azonosítók és jelszavak biztosítása minden háztartásra, valamint egy független, 

t zfallal védett rendszer kialakítása.  

− Az Internettel kapcsolatos követelmények és korlátok: az Internet még most is vi-

szonylag instabil munkavégzési környezetet jelent, ezért intézkedni kellett, hogy 

amennyiben a kitöltési folyamat bármilyen okból megszakad, az adatok biztonság-

gal és automatikusan ment djenek, majd kés bb ismét rendelkezésre álljanak a 

folytatáshoz. 

A rendszer méretezésekor figyelembe kellett venni, hogy más adatgy jtésekkel ellen-

tétben a népszámlálásnak pontos viszonyítási, eszmei id pontja van. Mivel a lakosság részé-

r l nagy érdekl dés volt várható, a rendszert úgy kellett megtervezni, hogy megfeleljen rövid 

id szakok csúcsterhelésének is, akár 30 ezer felhasználó egyidej  beléptetésével. A szoftvert 

úgy kellett kidolgozni, hogy az e-cenzust különböz  operációs és internetes rendszerek esetén 

is támogatni tudja. 

Néhány statisztikai adat. Az e-cenzus 2000. november 27-én, tehát egy héttel a nép-

számlálás eszmei id pontja (december 5.) el tt került a hálóra, és 2001. március 25-ig folya-

matosan m ködött. Két kisebb hibától eltekintve – amelyeket az els  napok hirtelen terhelése 

és a szerver még nem optimálisan beállított konfigurációja okozott – az e-cenzus kiegyensú-

lyozottan, biztonsági problémák nélkül m ködött a négy hónapos aktív szakaszban. A vára-

kozásnak megfelel en az e-cenzus jelent s érdekl dést váltott ki a közvéleményben. A rend-

szer m ködésének id szakában csaknem 300 ezer látogatót regisztráltak, akik átlagosan 18 

percet töltöttek a népszámlálási Web-oldalon. A látogatók 20 százaléka egyébként érdekl d

„turista” volt, egyszer en csak látni kívánta az e-cenzust, de nem akart így adatot szolgáltatni. 

A látogatók további, mintegy 10 százaléka nem jutott át a belépési folyamaton: vagy nem volt 

erre jogosító jelszavuk, vagy pedig technikai problémájuk akadt a belépési procedúra során. A 

többi 70% eljutott az adatbevitel elkezdéséig, de aztán nem mindenkinek sikerült be is fejezni. 

2001 márciusának végéig 121 ezer háztartásra és 281 ezer személyre vonatkozóan történt meg 
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sikeresen az internetes népszámlálási adatszolgáltatás, ami a népesség 4,2 százalékát jelentette 

– természetesen csak azon települések népességét számítva, amelyekben az e-cenzus egyálta-

lán lehetséges volt. Az adatok egyebek közt arra utalnak, hogy jelent s különbség van az In-

terneten csupán információkat keres k és az összetettebb online m veletekre is vállalkozók 

száma között. Az elektronikus adatbevitelt 14 ezer háztartás (kb. 30 ezer személlyel) nem tud-

ta végigvinni. Az e-cenzus használata id ben egyenl tlenül oszlott meg. A kérd ívek interne-

tes kitöltése már a rendszer m ködésének els  hetében, tehát a népszámlálás eszmei id pont-

ját megel z en elkezd dött, és rövid három hét alatt realizálódott a teljes e-cenzusban végül 

is megvalósult mennyiség közel 90 százaléka. 

Ami az adatszolgáltatói visszajelzéseket illeti, természetesen érkeztek kifogások, de a 

dicsér  vélemények voltak nagy többségben. Meghökkent en sok hívás érkezett a felhaszná-

lók segítésére létrehozott forró drótra. Az els  néhány napon felmerült és gyorsan kijavított 

üzemzavartól eltekintve inkább az derült ki, hogy a felhasználóknak legtöbbször az e-

cenzustól függetlenül a számítógép és az Internet kezelésével voltak alapvet  nehézségeik. 

Sokuknak a belépési fázis jelentette az akadályt, amely a maximális biztonság érdekében va-

lóban elég bonyolult volt. Általában kedvez  megítélést kapott a felhasználói útmutató és a 

beépített logikai ellen rz  rendszer. Egyébként csaknem minden ilyen településen volt leg-

alább egy háztartás, amely ezt a megoldást választotta. A népesség egészéhez viszonyítva mu-

tatkoztak eltérések a társadalmi-demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemz ket illet en. Az 

átlagosnál magasabb volt a gazdaságilag aktív, f ként a középvezet i posztokat betölt  sze-

mélyek részvételi aránya is. N k és id sebb személyek is nagy számban vettek részt az e-

cenzusban, tehát nem és kor szerint nem mondható jelent snek a „digitális megosztottság” a 

svájci társadalomban. A nagyközönség tudomásul vette, elfogadta az e-cenzust. Ráadásul az 

adatok elemzése az internetes eljárást a statisztikai min ség szempontjából kedvez nek talál-

ta. 

Szót kell azonban ejteni bizonyos kritikus pontokról is, els sorban kés bbi e-

kormányzati alkalmazások tervezése szempontjából. Az internetes alkalmazások beruházási 

és m ködtetési költségei meglehet sen magasak, különösen az e-cenzus esetében, ahol renge-

teg id t és munkát kellett a biztonságos m ködés és az adatvédelem biztosítására fordítani. A 

sikeres Internet alkalmazások új ötleteket is generálnak, ám figyelembe kell venni, hogy az 

elektronikus kommunikációs környezet rendkívül gyors változásai miatt a ma még új megol-

dás hamarosan elavul. Az eszmei id ponttal végrehajtott felvételek (népszámlálások, válasz-
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tások, szavazások) minden esetben felvetik azt a problémát, hogy rövid id  alatt hatalmas 

adatmennyiséggel kell megküzdeni. Az ilyen alkalmazások valószín leg addig nem is lesznek 

költséghatékonyak, ameddig nem alakítanak ki a különböz  szolgáltatók által használható, ál-

landó infrastruktúrát. Az Internet svájci elterjedtségéhez viszonyítva az e-cenzus alig több 

mint 4 százalékos visszaküldési aránya meglehet sen alacsonynak volt tekinthet . Ugyanak-

kor nem téveszthet  szem el l, hogy az Internet használata hivatalos célokból még számos 

akadályba ütközik. Az internetes kommunikáció biztonságáról és stabilitásáról elterjedt fenn-

tartások hozzáadódnak a számítógépes alkalmazások lakossági gyakorlata terén mutatkozó ál-

talános hiányosságokhoz.106 Ösztönzési szempontból nem beszélhetünk áttörésr l, ugyanis az 

új lehet ség alig jelent érzékelhet  könnyebbséget alkalmazói számára a hagyományos mód-

szerekkel szemben. Mivel a papírkérd ívet mindenképpen elküldték minden háztartásnak, so-

kan nem tartották érdemesnek belebonyolódni a számítógépes procedúrába, s t még telefon-

költséget is vállalni az internetes adatküldés miatt. A jöv beli alkalmazások érdekében fel kell 

mérni, hogyan lehet hatékonyabb ösztönz ket kialakítani az Internet használatához. Azzal 

mindenképpen számolni kell, hogy a hagyományos kommunikációs módok még jó ideig nél-

külözhetetlenek maradnak. 

V.10.3 Még egy megvalósult európai példa: Norvégia 
Norvégiában a hagyományoknak megfelel en a 2001. évi népszámlálás eszmei id pontját 

megel z en minden család postai úton megkapta a háztartás összetételére és a lakáshelyzetre 

vonatkozó kérd ívet. (A többi adatot – a már említett skandináv modellnek megfelel en – kü-

lönféle nyilvántartásokból vették.) Alternatív megoldásként az adatszolgáltatóknak lehet sé-

gük volt az Interneten történ  válaszadásra is. Ebben az esetben egy egyszer bb és egy fejlet-

tebb változat között lehetett választani. Az el bbi a papírkérd ív képerny n legördül  válto-

zata volt, míg a fejlettebb verzióban a kérdések egyenként, az el z  válaszokkal és bizonyos 

logikai ellen rzésekkel összefüggésben jöttek fel a képerny re, szinte egy virtuális kikérdezés 

formájában. A norvég statisztikusok részletes vizsgálatot és elemzést végeztek a különféle vá-

laszadási módoknak az adatok min ségére gyakorolt hatásáról, egyszersmind az Internet hoz-

záférések feltérképezése, az Internettel kapcsolatos érdekl dés és hozzáértés vizsgálata a né-

pesség különböz  csoportjainál. A népesség közel 60%-ának volt akkor otthonában Internet 

elérési lehet sége, de ennek csak 16,4 %-a, tehát a népszámlálási adatszolgáltató háztartások 

106 Buscher, M. – Haug, W.: E-census: The Swiss census on Internet. Insee-Eurostat seminar on censuses after 
2001. Paris, November 2000. 91-112. 



85

9,9%-a, mintegy 200.000 adatszolgáltató választotta a felkínált internetes válaszadási módok 

valamelyikét. Ez önmagában nem t nik kevésnek. Sokkal többen voltak azonban olyanok, 

akik el nyben részesítették az egyszer , felhasználó-barát papírkérd ív kitöltését és síma pos-

tára adását a mindenképpen bonyolultabb és hosszadalmasabb internetes eljáráshoz képest. 

Az utóbbi egyébként nem is kapott túl nagy publicitást.  

Az internetes kitöltés alkalmat adott a különböz  kérd ív változatokon szerepl  vála-

szok min sége közötti különbségek vizsgálatára. 150-nél több ellen rz  szabályt dolgoztak ki 

a válaszok helyességének, illetve a válaszok összefüggéseinek ellen rzésére. Ezek részlete-

sebb leírása a f bb megállapításokkal együtt a norvég statisztikusok jelentésében megtalálha-

tó.107

V.10.4 A közeljöv  e-cenzusa Ausztráliában és Új-Zélandon 
Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) érdekl d  informatikus szakembereket és vállalkozó-

kat keres, hogy kidolgozzák a 2006-ban esedékes következ  népszámlálás internetes e-cenzus 

kérd ívét és eljárásait. Olyan partnercéget várnak, amely rendelkezik a teljes e-cenzus folya-

mat kialakításához szükséges tapasztalattal, a kérd ív kialakításától a hardvert és a kommuni-

kációt is magába foglaló infrastruktúra szállításáig, tehát maguk is nagy jelent séget tulajdo-

nítanak a népszámlálási adatgy jtés elektronikus korszakába történ  átlépésben való közre-

m ködésnek. A sikeres pályázótól elvárt legfontosabb kritériumok:  

− Az „éles” helyzetben a rendszernek maradéktalanul teljesítenie kell az ausztrál la-

kosság elvárásait a népszámlálás napján.  

− A folyamat elejét l a végéig tökéletes adatbiztonság: csak az adatszolgáltató és az 

ABS férhessen az adatokhoz. 

− Nagy terhelésre való alkalmasság: a rendszert úgy kell méretezni, hogy akár egy-

millió háztartás tudja Internet segítségével kitölteni kérd íveit az összeírás kezde-

téhez közeli id pontban.  

− A rendszer integrált jellege: kompatibilitás a feldolgozási és területi kommuniká-

ciós rendszerekkel.  

107 Haraldsen, Gustav – Dale, Trine – Dalheim, Elisabeth – Strammel, Halvor: Mode Effects in a Mail plus In-
ternet Designed Census. Statistics Norway, International Conference on Improving Surveys. Copenhagen 
26–28 August, 2002. 
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− Hozzáférhet ség: az elektronikus adatszolgáltatást lehet vé kell tenni az Internet 

szolgáltatás minimális szintjével rendelkez , valamint a fogyatékossággal él , pél-

dául látáskárosult személyek minél szélesebb köre számára is. 

Az e-cenzus egyébként csupán lehet séget kíván biztosítani, hogy a népesség (egy ré-

sze) a 2006-os népszámláláskor a kérd íveket internetes úton töltse ki. Nincs szó tehát a ha-

gyományos, papíralapú kitöltés megszüntetésér l, az továbbra is mindenki számára választha-

tó megoldás marad. Az e-cenzus – egyébként országtól függetlenül – az adatgy jtés teljessé-

gét segítheti, f leg olyan esetekben, amikor a kitöltött kérd ívek hagyományos begy jtése az 

épületekbe, lakásokba való bejutás, vagy egyes nehezen megközelíthet , távoli területekre va-

ló eljutás nehézségei miatt problematikus. A hatékony adatgy jtési eljárás gyorsabb feldolgo-

zást tesz lehet vé, így a társadalom egésze és a döntéshozók korábban juthatnak hozzá az 

eredményekhez.108

Új-Zélandon a statisztikai törvény ötévenkénti népszámlálások megtartását írja el . 

1945 óta ez külön lakás- és személykérd íveken történik. A népszámlálásnak általában er s a 

támogatottsága, a 2001. évi népszámlálásnál – a teljeskör ség utóellen rzése szerint – csupán 

2,8%-os alulszámlálást tapasztaltak. Tartani lehet azonban attól, hogy ez a támogatott-

ság/elfogadottság nem tart örökké. A társadalmi mozgások bonyolultabbá válása, az emberek 

sokrét  elfoglaltsága, csökken  hajlandósága a statisztikai adatfelvételekben való részvételre 

az adatgy jtés új útjainak keresését indokolja. A részvétel és az adatok megbízhatósága meg-

felel  szinten tartásának (esetleg további javításának) érdekében dolgozták ki a 2006. évben 

esedékes népszámláláshoz a papírkérd ívek mellett az internetes kérd ívek használatának le-

het ségét. Ezt a lehet séget már 1996 óta tesztelték, de a 2006-os cenzust tekintik az els  ve-

gyes módszer  ilyen adatgy jtésnek, míg teljes kibontakozását a tapasztalatok alapján 2011-

re tervezik. A már korábban felsorolt indokok mellett az adatgy jtés és feldolgozás költségei-

nek jelent s csökkenését is várják. 

A vegyes alkalmazás azt jelenti, hogy minden háztartás számára elkészítik és eljuttat-

ják a hagyományos kérd íveket, a számlálóbiztosokat is ennek megfelel en készítik fel, ezzel 

egyidej leg azonban – küls  cég megbízásával – kidolgozzák az internetes kitöltés lehet sé-

108 The eCensus: an internet challenge. http://www.abs.gov.au/Ausstats 
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gét is. Ennek az eljárásnak 2005 folyamán lesz a f próbája, a statisztikai törvény és az adat-

védelmi szempontok betartásának szigorú kontrollja mellett. 

Az új eljárásnak számos szakmai kihívással kell szembe néznie. Ezek legfontosabbika, 

hogy az online összeírásnak integrálódnia kell a hagyományos végrehajtással. (Ez szervezési 

oldalról azt jelenti például, hogy ha valaki az internetes kitöltést választotta és végezte el, ah-

hoz másnap ne csöngessen be a számlálóbiztos.) Az internetes megoldást megfelel en kom-

munikálni is kell, továbbá az online kérd ívek mellett online népszámlálási információknak is 

elérhet knek kell lenniük. Technikai oldalról ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a rend-

szernek rendkívül teherbírónak kell lennie. Egy 2003-ban végzett nemzetközi felmérés szerint 

az új-zélandiak 75 %-a használt Internetet, egy másik vizsgálat szerint pedig a lakosság csak-

nem 70 %-a tartotta hasznosnak az internetes népszámlálást. Becslések szerint a népesség 15-

20 %-a, kb. 600 ezer f  fogja ezt a megoldást választani 2006-ban, nagy többségük a cenzus 

eszmei id pontjához közeli napokban. A rendszert tehát úgy kell méretezni, hogy óránként 

akár 30 ezer bejelentkezést is el tudjon viselni.109

Az internetes népszámlálások jól illeszkednek az e-kormányzás jelenlegi és távlati 

koncepciójába is. 

V.11 Az alternatív eljárások és a nemzetközi ajánlások 

Az ENSZ világajánlása eddigi kiadásaiban els sorban a hagyományos népszámlálást helyezte 

a középpontba, els  oldalain a szokásos ismérveket sorolja fel jellemz kként. Ugyanakkor tu-

domásul kell venni, hogy a népszámlálás dinamikusan változó fogalommá lett. A korábbiak-

ban bemutatott alternatív eljárások például nem felelnek meg sem az egyedi számbavétel, sem 

a teljeskör ség, sem pedig az egyidej ség hagyományos követelményének (United Nations, 

1998). Fölvet dött tehát magára a népszámlálásra vonatkozóan a definíció és a meghatározó 

jellemz k újrafogalmazásának igénye. Ez a munka a 2010 körüli népszámlálási ciklusra vo-

natkozó regionális és világajánlások kidolgozóira vár.110

109 http://www.e-government.govt.nz/docs/ready-access-2004/chapter5.39.html+ecensus+new+zealand&hl=hu 
110 Ez a munka már 2003-ban elkezd dött az ENSZ genfi és valamivel kés bb a new-yorki statisztikai hivatala 

szervezésében; az új ajánlások, amelyek részletes módszertani fejezeteket fognak tartalmazni, várhatóan 
2006–2007-re készülnek el. Magyarország intenzíven részt vesz az új dokumentumok kidolgozásában. 
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VI. A közgy jtemények szerepe a statisztikai 
információs rendszerben 

VI.1 A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának története 

A KSH Könyvtára gyakorlatilag egyid s a hivatalos magyar statisztikai szolgálattal. A 

könyvtár és térképtár alapjait megteremt  szervezési munkálatokat ugyanis már az 1848-as 

Országos Statisztikai Hivatal igazgatója, Fényes Elek elindította. A szabadságharc leverése 

után azonban a statisztikai hivatallal együtt gyakorlatilag leállt a könyvtár szervezése is, és 

csak a kiegyezést követ en indulhatott el ismét. Amikor nem sokkal a kiegyezés után Gorove 

István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter megbízza Keleti Károlyt egy sta-

tisztikai szakosztály létrehozásának el készítésével, majd vezetésével, az erre vonatkozó vála-

szában Keleti kiemeli a statisztikai irodalom, folyóiratok és térképek beszerzésének, használa-

tának fontosságát:  

„...külön alapot kellene statistikai szükségletre utalványozni. […] Ilyen alapra külön-

ben is szükség van, hogy külföldi statistikai munkák, folyóiratok és térképek költségeit 

lehessen födözni. Ezekb l id vel saját szakkönyvtár gyülne, mely a hivatal tisztvisel in 

kívül a statistikai bizottság tagjai el tt is nyitva állna”.111

A könyvtár alapításának az volt a célja, hogy a Statisztikai Hivatal adatszolgáltató és 

tudományos statisztikai munkáját a szükséges hazai és külföldi szakirodalom gy jtésével tá-

mogassa. Már alapításának évében megkezdte külföldi cserekapcsolatainak kiépítését. A gy j-

teménybe kezdetben segédkönyvek és nyomtatványok kerültek a statisztikai szakosztály 

egyik kis mellékraktárában.112 Ugyanakkor a szintén 1867 tavaszán felállított Országos Ma-

gyar Statisztikai Tanács alapszabálya már el írja, hogy a tanácstagok a statisztikai könyvtárt, 

a térképeket és egyéb gy jteményeket szabadon használják. Ez az elv komoly nemzetközi 

meger sítést kapott az 1869-ben tartott hágai statisztikai kongresszus határozatában. Ebben a 

statisztikai hivatalok vállalják a statisztika egy-egy ágának nemzetközi kidolgozását, az ada-

tok összehasonlítható formában történ  kölcsönös szolgáltatását, valamint hogy „az egyforma 

111 Keleti Károly emlékirata Gorove István miniszternek. 
112 Bokor Gusztáv: A magyar hivatalos statisztika fejl dése és szervezete. Budapest. 1896. 207. 
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alakban, egyenl  mérték- és súlyrendszer szerint összeállított, francia nyelven kinyomtatott 

kiadványaikat csere alapon megküldik a külföldi statisztikai hivataloknak.”113

Az 1871-ben önálló intézménnyé vált, Keleti Károly vezette Országos Magyar Királyi 

Statisztikai Hivatal bels  szolgálati szabályzatának a könyvtárra vonatkozó utasítása így fo-

galmaz: 

„a statisztikai hivatal hivatásánál és szervezésénél fogva könyv- és térképgy jteményt 

szerez be, mely a tisztvisel k és statisztikai tanács tagjai által, tudományos mívelésök 

végett, valamint egyes kidolgozásoknál is használandó.”114

Az állomány gyarapításának legf bb lehet ségét a csere jelentette, de Keleti 1872-ben 

megállapította: 

„a könyvtár nem dicsekedhetik azzal, hogy valamennyi hivatalos statisztikai kiadvány 

teljes gy jteményének volna birtokában…”115

Ez azzal is összefüggött, hogy a különböz  kiadók államtudományi és statisztikai ki-

adványainak köteles példányaira vonatkozó törvényjavaslatot csak jóval kés bb, Keleti Ká-

roly halálát követ en, 1897-ben fogadtk el. Nagy lendületet adott viszont a cserekapcsolatok 

b vülésének, a számbeli és tartalmi gyarapodásnak az 1876. évi nemzetközi statisztikai kong-

resszus Budapesten történt megrendezése. Az 1885-ben végrehajtott, els  országos 

könyvtárstatisztikai felvétel adatai szerint a statisztikai hivatal könyvtárának 5878 m vet tar-

talmazó, 17 ezer kötetes állományát a hatóságok könyvtárai közül csupán a 29 ezer kötetes 

képvisel házi intézmény állománya haladta meg. A szakterületek szerinti megoszlásban jelen-

t s többséget képviseltek az államtudományok, majd következtek a történeti munkák, termé-

szettudományok, bölcsészet, sajtótermékek, enciklopédiák stb. A m vek egyharmada volt 

magyar nyelv , a többi német, francia, angol és latin, esetleg kétnyelv .116  

A könyvtár fontosságának el térbe kerülésére utal, hogy használatát 1890-ben minisz-

teri rendelettel az összes minisztérium tisztvisel i, az országgy lési képvisel k, egyetemi ok-

113 Keleti Károly: Emlékirat egyúttal javaslat Magyarország hivatalos statisztikájának szervezése tárgyában. 
Hivatalos Statisztikai Közlemények II. (1869) évf. V. füzet, 112. 

114  III. Könyvtári szabályzat, 21.§. Hivatalos Statisztikai Közlemények V. évf. (1871) 4. füzet, 212. 
115 I.m. 221. 
116 Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Szerk.: György Aladár. Budapest, 1886. Hivatalos Sta-

tisztikai Közlemények. 
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tatók, akadémiai tagok, a többi nagy könyvtár munkatársai, s t – külön engedélyhez kötve – 

más küls  érdekl d k számára is lehet vé tették.117  

Az intézmény els  címjegyzékét – „a statisztikai osztály könyv- és térképgy jtemé-

nyének lajstromát 1867/68-ról” – Findura (Farkasfalvi) Imre könyvtárnok állította össze 150 

tétellel. A cserekapcsolatok ekkor még a német és osztrák relációkra korlátozódtak, néhány 

évvel kés bb azonban mind a partnerek, mind a cserébe került példányok számát tekintve je-

lent s fejl dés következett be, és ez a folyamat a század vége felé felgyorsult: 1895 végére a 

gy jtemény már 66 ezer db-ot tartalmazott. 1885-ben ugyancsak Findura Imre összeállításá-

ban készült az els  szakkatalógus,118  

A magyar királyi statisztikai hivatalról szóló, 1897. évi XXXV. törvény a könyvtárat 

és a térképgy jteményt nyilvános használatúvá min síti, továbbá korlátozott kötelespéldány-

jogot biztosít számára: 

„A központi statisztikai hivatal a jelen törvény 1. Paragrafusában körülirt feladatai-

nak el mozdítására nyilvános könyvtárt és térképgy jteményt tart fenn. 

E végb l a nyomtatók, illet leg kiadók a nyomdatermékekb l statisztikai czélokra egy 

példányt, a m. kir. központi statisztikai hivatalnak ingyen beszolgáltatni tartoznak… 

1. gépi sokszorosítás utján kötetes vagy füzetes alakban kiadott mindennem  irói m -

re, kivéve a tisztán szépirodalmi tartalmuakat, 

2. minden id szaki folyóiratra, kivéve a tisztán szépirodalmi tartalmuakat, s a heten-

ként vagy egy hétnél rövidebb id közökben megjelen  hírlapokat, 

3. iskolai értesít kre, mindennem  évi jelentésekre, statisztikai kimutatásokra, czím- 

és névtárakra, továbbá föld- és térképekre. 

Horvát-Szlavonországokban a nyomdatermékek kötelespéldányainak a közp. statiszti-

ka czéljaira való beszolgáltatása iránt a bán fog megfelel en gondoskodni.” 119

117 Bokor Gusztáv: A magyar hivatalos statisztika fejl dése és szervezete. Budapest, 1896. 207. 
118 Az országos magyar királyi statisztikai hivatal könyvtárának és térképgy jteményének címjegyzéke, 1867–

1884. Összeáll.: Findura Imre. Budapest, 1885. Hivatalos Statisztikai Közlemények. 
119 A tudományos célú köteles példányok szolgáltatását szabályozó (1897. évi XLI.) törvény koncepciójának és 

a statisztikai hivatalról szóló törvénynek az összefüggéseit is vizsgálja Sonnevend Péter írása a Könyvtári 
Figyel  1994. évi 2. számában. 
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A törvény intézkedett, hogy a könyvtár és térképgy jteménye ne csak a szoros érte-

lemben vett statisztikai szakmunkákat, hanem a területre, népességre, közegészségügyre, 

közm vel désre, közgazdaságra, állami pénzügyekre, közjogra, közigazgatásra, véder re és 

egyéb közviszonyokra vonatkozó tudományos forrásm veket, folyóiratokat és értékesebb iro-

dalmi termékeket is tartalmazza. Ennek köszönhet en az állomány 1913-ra elérte a 123 ezer 

kötetet.  

A könyvtár státuszát tovább er sítette, hogy a statisztikai hivatal törvényben elrendelt 

önálló építkezéséhez a székesf város csak azzal a feltétellel biztosított csaknem ingyen terüle-

tet, ha a leend  könyvtár a közhasználat számára is hozzáférhet  lesz.  

A XX. század els  éveiben több kísérlet történt az alultervezett könyvtári költségvetés 

növelésére. A nehézségek az els  világháborúval összefüggésben és azt követ en tovább n t-

tek: át kellett venni a statisztikai adatgy jtések nyomtatványait is, mégpedig 5-5 példányban, 

majd az 1929. évi XI. törvény teljes kötelespéldány-joggal ruházta föl a statisztikai hivatal 

könyvtárát. A miniszteri indoklás szerint: 

„… A nemzeti kultúra szempontjából nagyfontosságú nyomdatermékeknek a legna-

gyobb teljességben csak egyetlen példányban való gy jtése szerencsétlenség (t zeset, 

stb.) esetében pótolhatatlan veszteséget okoz s ezért szükséges, hogy a magyar szellem 

mindennem  termékeinek gy jtése két-két különböz  helyen elhelyezett példányban 

történjék. Az eddigi gy jtést kizárólagosan végz  Széchenyi Könyvtár mellett második 

gy jt helyéül a Statisztikai Hivatal Könyvtára a legalkalmasabb…”120

Az intézkedés növelte a könyvtár tekintélyét, ugyanakkor súlyos problémákat okozott, 

amelyekr l a könyvtár vezet je memorandumot állított össze. A terület és a technikai feltéte-

lek elégtelensége mellett a megnövekedett feladatok szakszer  ellátásához a munkatársi lét-

számot négyszeresére kellett volna b víteni. A hiányosságoknak az állományok feldolgozása 

látta kárát.121  

120 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás. Budapest., 1930. 119. 
121 Gombás Géza dr.: A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának forgalma. Magyar Statisztikai Szemle, 

1937. 3. sz. 223–224. 
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A statisztikai hivatal és a könyvtár vezet i 1938-ban új könyvtárépület létrehozásáról 

határoztak, ám a második világháború kitörése az építkezés kivitelezését megakadályozta. Az 

állománygyarapítás és a feldolgozás problémáit a könyvtárigazgató 1941-ben így jellemezte: 

„A kötelespéldányoknak már nemcsak a muzeális értéket képvisel  nagyobb tömegét 

raktároztuk el feldolgozatlanul, mint ahogy az új kötelespéldány-törvény életbelépése 

óta (1935) minden évben tettük, hanem a közm vel dési anyag bizonyos részét 

is…1940-t l kezdve tehát a beérkez  kötelespéldány csomagokból csupán a tisztán 

tudományos könyveket, a folyóiratokat és a térképeket vesszük ki feldolgozásra…”122

A második világháború, Budapest ostroma súlyos pusztítást végzett a könyvtár állo-

mányában, mintegy 10 ezer kötet semmisült meg. Különösen nagy kárt szenvedtek a különfé-

le nyilvántartások, elpusztult például a nemzetközi kiadványcserék jegyzéke.123

A második világháború után a cserekapcsolatok fellendültek, nem utolsósorban a KSH 

periodikáinak köszönhet en. A gyorsan növekv  állomány sürget vé tette a létszámnövelést. 

1956. január 1-t l erre javultak a könyvtár lehet ségei, mivel a Központi Statisztikai Hivatal 

elnökének felügyelete alatt önálló költségvetési szervvé alakult. Az intézmény 1972-ben vette 

fel a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat nevet, ami kifejezi, hogy a gy jtés és meg-

rzés mellett a feltárás, a tájékoztatás és az információ szolgáltatása is kiemelten fontos fel-

adata. Emellett a Könyvtár tudományos m hellyé is vált a történeti statisztika területén 

1957-ben  jelentették meg „A történeti statisztika forrásai” cím  kötetet Kovacsics József

szerkesztésében. E munkák egy részének végzése aztán – jellegéb l adódóan – átkerült a 

Központi Statisztikai Hivatal Levéltárába. 

VI.2 A könyvtár számítógépes fejlesztésének rövid áttekintése 

A könyvtárgépesítés több, mint három évtizede része a KSH munkájának a statisztika és az 

információ összekapcsolásának fejlesztése területén, egyúttal része az országos könyvtári 

számítógépes rendszer kialakulásának, amelyben nem csekély úttör  szerepet vitt.124 Szinte 

nincs olyan területe az országos információs igények kielégítésének, amely nélkülözhetné a 

122 Gombás Géza dr.: Könyvtári gyarapodás és forgalom 1940-ben. Magyar Statisztikai Szemle 1941. 3–4. sz. 
242. 

123 Mike Gyula dr.: A Központi Statisztikai Hivatal 1945-1946. évi munkássága. Magyar Statisztikai Szemle 
1947. 1–2.sz. 52. 

124 Ez a tevékenység részben arra az id szakra esik , amelyben a KSH felel sségi körébe tartozott az országos 
számítástechnikai rendszer koncepciójának kidolgozása, a rendszer megvalósítása és felügyelete.  
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legnagyobb volumen  adatgy jtésekért és feldolgozásokért felel s intézményt, ideértve annak 

könyvtárát is. 

Ugyanakkor a KSH Könyvtára és Dokumentációs Szolgálata része az országos könyv-

tári információs mechanizmusban alapvet  szerepet betölt  letéti könyvtárak funkcióiból 

adódó munkamegosztásnak, ezen belül természetszer leg felel se a hazai és a nemzetközi sta-

tisztikákra, így a népszámlálásra vonatkozó információk rzésének és terjesztésének. Alapve-

t en más területen m ködik a politika és jogtudomány alapkönyvtárát képez  Országgy lési 

Könyvtár, amely a statisztikát illet en ugyanakkor bizonyos tekintetben egyik kiegészít je a 

KSH Könyvtárának, ugyanis a nemzetközi szervezetek letéti könyvtáraként hazai letétemé-

nyese az e szervezetek által kiadott statisztikai kiadványok gy jtésének is. Az így kezdett sort 

folytatni lehet az orvostudományokkal, a közgazdaságtannal és más, a statisztika szempontjá-

ból is releváns területekkel, illetve ezek kiemelt szakkönyvtáraival. Ez a komplex mechaniz-

mus biztosítja úgyszólván valamennyi tudományterület információs igényeinek lefedettségét. 

Mindehhez a számítógépes hálózat nélkülözhetetlen. 

Ezért nagy jelent ség , hogy a KSH Könyvtára az els k között, már az 1960-as évti-

zed végén megtette els  lépéseit az információs technológia fejlesztésében. Mindezt ráadásul 

úgy, hogy a számítógépes információ elfogadtatása ideológiai és külpolitikai okok miatt ké-

sésben volt, a fejlettebb világhoz képest hátránnyal indult. Mint minden ilyenfajta úttör  vál-

lalkozás, ez is számos technikai nehézséggel járt, akárcsak a kés bbiekben az országos nagy-

könyvtárak esetében.125

A statisztika tárgykörei azonban a kezdetekhez képest egyre gyorsabban b vültek, a 

statisztika elmélete, módszertana, valamint a hozzá kapcsolódó új tudományterületek – 

ökonometria, szociológia, regionális gazdaságtan stb. – köre és szakirodalmuk egyre terjesz-

kedett. A hagyományos feltárási eszközök, könyvtári tájékoztatási módszerek, nyilvántartási 

eljárások, katalógusok stb. már a 60-as évek második felét l kezdve túl id igényesnek, lassú-

nak bizonyultak, sok esetben inkább kerékköt i voltak az információk többoldalú feltárásá-

nak. A könyvtárgépesítés els  lépéseit a KSH nyilvános kiadványaiban fellelhet  adatsorok 

KWIC (Keyword in context) index-rendszer , tematikus gépi visszakeresési kötetei jelentet-

ték. A 70-es évek elején létrehoztak egy munkacsoportot a könyvtári számítógépes munkák 

125 Megemlíthet  például az Országos Széchenyi Könyvtár és az MTA Könyvtára kísérlete az 1980-as években 
a külföldi eredet  DOBIS-LIBIS komplex rendszer bevezetésével, amelyet az évek során szerzett tapasztala-
tok alapján kés bb lecseréltek a még korszer bb és sokoldalúbb rendszerek installálásával. 
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technikai lebonyolítására és koordinálására. Az 1978-ban megjelent, „A könyvtári informáci-

ós rendszer elemzése és fejlesztési koncepciója” c. tanulmány már egy átfogó, számítógéppel 

asszisztált rendszer bevezetésének szükségességét és lehet ségeit taglalta. Szinte ezzel 

egyid ben a KSH központi számítógépén kezdték el m ködtetni a TEXT-PAC szabadszöve-

ges információ-tároló és -visszakeres  rendszert,126 amely a külföldi és magyar szakirodalom-

ról készített egyszer sített bibliográfiai leírásokat és annotációkat tartalmazott, és hosszú éve-

kig a szakirodalmi tájékoztatás egyik legjobban használható eleme volt.127 Az 1980-90-es 

években más rendszerekben (TEXTAR, Micro-ISIS)128 épített adatbázisok is használatba ke-

rültek az egyetemi és f iskolai jegyzetek, az aktuális információk és sajtófigyelés, a KSH ki-

adványok, a dokumentumok leltára, a könyvek, id szaki kiadványok, térképek, folyóiratok, 

kéziratok és a statisztikatörténet leírásával. Külön adatbázisokba szervezték a könyvtári mun-

kához szükséges cserenyilvántartást, a külföldi dokumentumok rendelését és a duplumok 

jegyzékét.129

A részben redundáns alrendszerek, valamint az új hardver és szoftver fejlesztések in-

dokolttá tették a 90-es évtized közepén egy olyan rendszer alkalmazását, amely a korábbi pár-

huzamosságokat kiküszöböli, és átfogja az összes könyvtári munkafolyamatt. Ehhez a Könyv-

tár megkapta a szükséges számítástechnikai gépparkot, majd 2001-2002-ben – Magyarorszá-

gon els ként – fokozatosan üzembe helyezték az OLIB (Oracle Libraries) nev  negyedik ge-

nerációs, integrált könyvtár automatizálási és információ kezel  rendszert.130

VI.3 Rövid áttekintés a KSH Levéltárának történetér l és m ködésér l131

Az 1969. évi levéltári törvény több országos hatáskör  szervnél, intézménynél önálló, ún. 

szaklevéltár létrehozását írta el . Ezt követ en jött létre a KSH mellett például a Vízügyi Hi-

vatal, a Hadtörténeti Intézet, az MSZMP és a Szakszervezetek levéltára, e szervezek hatalmas 

126 A rendszert kezdetben a Magyar Nemzeti Bank szakkönyvtárával közösen m ködtették. 
127 A kés bbi integrált rendszerbe történt konverziójakor több mint 91 ezer szerz t l származó közel 160 ezer 

címet tartalmazott. (E disszertáció szerz je éveken át közrem köd je, „küls ” munkatársa volt a rendszer-
nek.) 

128 E rendszerek m ködésének áttekintésér l ld.: Hunyadiné Naszádos Edit: A KSH Könyvtár számítógépes 
feldolgozási és tájékoztatási rendszere. Tudományos és M szaki Tájékoztatás, 39. köt. (1992) 3. sz. 111–
117. 

129 Kiss Judit: A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat számítógépes fejlesztésének története. In: Tanul-
mányok Dányi Dezs  75. születésnapjára. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Budapest, 1996. 

130 Nemes Erzsébet – Rettich Béla: A könyvtári tájékoztatás eszközei. A könyvlajstromtól az integrált könyvtári 
rendszerig. Statisztikai szemle, 82. évf. (2004) 3. sz. 280–295. 

131 Dr. Jeney Andrásné, a KSH Levéltára vezet jének szíves szóbeli közlése alapján. 
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iratterméséb l a történetileg is érdekes dokumentumok gy jtése, rendezése és kutatása céljai-

ra. (Összehasonlításul érdekes megemlíteni, hogy Lengyelországban már 1919-t l m ködött a 

statisztikai hivatal levéltára.) A KSH-ban a könyvtár kézirattárában, a különböz  f osztály-

okon és a megyei igazgatóságokon ezrével, rendezetlenül, sérülékeny elhelyezéssel, a szak-

emberek számára szinte hozzáférhetetlenül hevertek a legkülönböz bb eredet , tartalmú és 

jelleg  iratok, dokumentumok. A törvény hatályba lépését követ en el ször ezek teljes lajst-

romozását kellett elvégezni, a történeti érték szempontjainak figyelembe vételével, természe-

tesen a szubjektív megítélés veszélyét is vállalva. Magának a Levéltárnak a szervezése 1972-

ben kezd dött Dávid Zoltán, a Könyvtár történeti statisztikai munkacsoportja vezet je irányí-

tásával. Ehhez támpontul szolgált az Iratkezelési Szabályzat, amely a szakterületek hozzáért

munkatársainak és levéltári szakembereknek a bevonását írta el . Önálló szervezeti egységgé 

1975-ben vált a KSH Levéltára, amelynek m ködtet je és fenntartója kezdett l fogva a Sta-

tisztikai Hivatal, szakmai felügyeletét viszont a M vel dési (Kulturális stb.) Minisztérium 

Közgy jteményi f osztálya és az Országos Levéltár látja el.  

A Levéltár feladata tehát a történeti érték  irategyüttesek gy jtése, rendezése és ku-

tathatóságának biztosítása. Az els  funkció ellátásához raktárakra, több ezer polcfolyóméter-

nyi tárolóhelyre, a másodikhoz és harmadikhoz pedig megfelel  szakértelemre és térre van 

szükség. A raktározást – sok más közgy jteményhez hasonlóan – itt sem sikerült egyetlen he-

lyen megoldani: a levéltári anyag az ország különböz , esetenként a f várostól távoli pontja-

in, összesen hat raktárban került elhelyezésre. A rendezés három szinten valósul meg: az alap-

szint egyszer en az anyag beszállítását és id rendben való elhelyezését jelenti; középszinten 

már az id renden túl, a statisztikai munka sajátosságainak megfelel , ágazatonkénti (például 

mez gazdasági), alágazati és területi (megyei, településenkénti) különválasztás következik; a 

darabszint  rendezés egyenkénti megjelenítést tesz lehet vé, alapvet en ügyiratok (levelezé-

sek, jegyz könyvek, rendeletek stb.), illetve statisztikai iratok (primer táblás anyagok) meg-

különböztetéssel. A levéltári anyagba napi, havi jelentések, feldolgozások, kiadványok nem 

kerülnek, viszont idehozták a f városi és a 19 megyei igazgatóság fontosabb iratait is. 

Az iratok „sorsát” irattári szabályzat határozza meg: az anyagok a hivatali egységekt l 

közbens  állomásként a központi irattárba kerülnek, majd onnan – jellegükt l és fontosságuk-

tól függ en 5-10-15 év elteltével a levéltári állományba vagy selejtezésre (ez utóbbira végs

soron az Országos Levéltár engedélyével). A KSH Levéltára sz k feldolgozási kapacitás és a 

krónikus helyhiány folytán elvileg 5 évenként veszi át az új anyagokat, a további id t a fel-
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dolgozásra szánva. Gyakorlatban azonban évente 120-140 folyóméternyi anyag átvételére 

kényszerül, rendezésre pedig így alig van lehet ség. Különböz  vállalkozások, kft-k jöttek 

létre az ilyen helyzetben lév  közgy jtemények anyagának bérmunkában történ  rendezésére, 

és javulás remélhet  az elektronikus feldolgozás alkalmazásától is a nem beláthatatlan jöv -

ben. Minderre azért is nagy szükség van, mert a nagy tömegben rendezetlenül álló népszámlá-

lási, egyéb statisztikai és irattári anyagokon kívül értékes hagyatékok ugyancsak feldolgozás-

ra várnak. 

VI.4 A világháló szerepe a statisztikai információ terjesztésében: a virtuális 
statisztikai könyvtár 

A virtuális könyvtár a hálózaton hozzáférhet  hasznos információk válogatott, és dokumen-

tumtípus, illetve téma szerint rendezett gy jteménye. Összetettebb formájában a linkeket 

szabványos leírásokkal egészíti ki, hogy segítse a felhasználót a navigálásban, böngészésben. 

Ez az alapvet  eltérés a hagyományos könyvtári katalógusokhoz vagy referencia adatbázisok-

hoz képest.132

A virtuális statisztikai könyvtár célja, hogy Internet-alapú, önkiszolgáló rendszer

információ-hozzáférést biztosítson a felhasználók számára. A statisztikai információk azon-

ban olyan hatalmas tömegben állnak rendelkezésre, hogy igen könnyen eltévedhet az érdekl -

d  a leginkább releváns dokumentumok keresése során. Az is el fordulhat, hogy kétes a meg-

talált forrás min sége. Ezért a virtuális könyvtár keretében ezt az információtömeget kezelhe-

t  állapotba kell szervezni. Képzett információs szakembereknek kell az anyagok ismeretében 

a legmegbízhatóbb forrásokat kiválasztani, és a navigációt könnyít  formában rendszerezni. 

A virtuális statisztikai könyvtári gy jteményben szerepelnie kell a világhálón elérhet

összes hivatalos statisztikának, továbbá azoknak a kapcsolódási lehet ségeknek, linkeknek, 

amelyekkel az országos statisztikai hivatalok, statisztikai oktatást végz  egyetemek, nemzeti 

és nemzetközi kutatóintézetek, valamint a nemzetközi szervezetek és konferenciák honlapjai 

elérhet k. Ezen a területen néhány nagy amerikai egyetem133 és a Finn Statisztikai Hivatal 

végzett úttör  munkát. (A magyar KSH intranetes honlapjáról például a Finn Statisztikai Hi-

132 A virtuális könyvtárral kapcsolatos alapvet  fogalmakkal és funkciókkal foglalkozik Sebestyén György cik-
ke a Magyar Elektronikus Könyvtárban: A Gutenberg-galaxis és a digitális kultúra szintézise: az elektroni-
kus–virtuális könyvtár címmel. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/sebesgy.hun 

133 A University of Florida ilyen honlapján – http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html – sajnos hiányzik a 
magyarországi kapcsolódási lehet ség. 
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vatal közvetítésével lehet eljutni az összes európai ország hasonló intézményének honlapjá-

hoz.) 

A felkerült és folyamatosan megújuló anyag túlnyomó többsége az országos statiszti-

kai hivataloktól és a nemzetközi szervezetekt l (ENSZ, OECD, Világbank stb.) származik. 

Fontos szempont, hogy ezek az adatforrások megbízhatóknak tekinthet k. Módszertani-

felhasználói problémák ennek ellenére keletkezhetnek, mivel sok esetben nem azonos osztá-

lyozásokat használnak, a honlapokat különböz  szoftverekkel kezelik, és eltér  az egyes or-

szágok által ingyenes felhasználásra engedélyezett információ mennyisége. Nyilvánvaló, 

hogy a más országok adatai és a nemzetközi összehasonlítások iránt érdekl d  felhasználók 

igénye az el bbi szempontok miatt sokrét  és sokszerepl s harmonizációs munkát követel, 

tehát kevés a virtuális könyvtár kezel jének szándéka az érintett statisztikai intézmények köz-

rem ködése nélkül. 

A rendszer kialakításánál figyelembe kell(ett) venni, hogy a kezd  felhasználó számá-

ra jó kiindulási pontot jelentsen a statisztikai intézmények honlapjának elérése és használata, 

a haladók számára azonban fontos lehet a gyorsabb, célratör bb eljárás. Ezért a rendszer – ha-

sonlóan a különféle könyvtári katalógusokhoz – lehet vé teszi az ország, a témakör, illetve a 

kulcsszavak alapján történ  keresést is. E két utóbbinál a szervezés problémáját jelentheti, 

hogy ugyanaz a változó két különböz  országban két különböz  tárgykörhöz tartozhat: a nép-

számlálással is összefügg  egyik jellemz t, a lakáshelyzetet véve például, az egyes országok-

ban a „népesség” fogalomkörében szerepel, míg másutt az „építésügyében”. A leírásokat tehát 

úgy kell elkészíteni, hogy bármelyik, illetve inkább az összes lehetséges irányból beérkezzen 

az információ. 
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VII. A népszámlálás reklámkampánya és kommunikációja 

VII.1 A 2000 körüli európai népszámlálások kommunikációja  

Tekintve, hogy a népszámlálás a legnagyobb szabású és legösszetettebb országos szint  sta-

tisztikai adatfelvétel, megfelel  eszközökkel mindenképpen célszer  és indokolt a lakosság 

figyelmének felkeltése, a folyamatos tájékoztatás. Erre – mint korábban láttuk – a nemzetközi 

ajánlások is felhívják a figyelmet. A végs  cél a megfelel  lakossági együttm ködés elérése, a 

válaszadásra történ  motiválás még akkor is, ha az országok vezetése a részvételt jogi eszkö-

zökkel is szándékozik biztosítani.134  

VII.1.1 A tájékoztatási kampány eszközei és módszerei 

Ott, ahol a népszámlálást teljes mértékben regiszter alapon hajtják végre, valójában már nincs 

szükség felvilágosító programokra.135 A hagyományos összeírást végz  országok közül vi-

szont Belgium volt az egyetlen, ahol adminisztratív okokból nem volt tájékoztatási kampány. 

Az egyes országok, a lakosság különböz  csoportjainak elérése érdekében egyidej -

leg több kommunikációs eszközt (TV, rádió, írott sajtó, falragasz, szórólap, Internet, stb.) is 

felhasználtak. Könyvtárakban, bankokban, iskolákban, gyógyszertárakban, közlekedési esz-

közökön is megtalálhatók voltak a tájékoztató anyagok. Görögországban a pénzkiadó automa-

ták által kinyomtatott nyugtákon szerepelt a népszámlálásról szóló üzenet. 14 európai ország-

ban jelölték meg az Internetet is, mint a lakossági tájékoztatás fontos közvetít  eszközét. 

VII.1.2 A tájékoztatási kampány célcsoportjai 

A tájékoztatási kampány célcsoportjai szempontjából az országok két csoportja különíthet  el:  

− azok, amelyek megjelölt, kiemelt célcsoport nélkül, vagyis az összlakossághoz 

címezték a tájékoztatást (Spanyolország, Ausztria, Finnország, Bulgária, Cseh 

Köztársaság, Észtország, Szlovákia és Ciprus), valamint 

134 Az európai országok népszámlálási kommunikációs eszközeit és módszereit írja le az Eurostat és az ENSZ 
EGB által megbízott munkabizottság jelentésének egyik fejezete: Kotzamanis, B. et alii: Documentation of 
the national censuses in the EU, EFTA and Candidate Countries. EUROSTAT, Luxembourg, 2004. 

135 Finnországban ennek ellenére az eszmei napon megjelentettek egy hirdetést a következ  tartalommal: „Ma 
van a cenzus, de nincs szükség kérd ívre”. 
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− azok az országok, ahol kiemelten foglalkoztak egyes csoportokkal; ilyen csopor-

tok voltak a várhatóan nehezebben összeírható személyek (például külföldiek, több 

lakóhellyel rendelkez k), a különböz  okok, esetleg történelmi el zmények miatt 

érzékenyebbek, ezért a részvételt sokkal inkább megfontolás tárgyává tev k (pél-

dául id sek, nemzeti kisebbségek stb.), vagy az üzenetek átadásában fontos szere-

pet játszók (például tanulók, sajtó). Sok országban a fiatalok voltak a tájékoztatási 

kampány középpontjában.  

VII.1.3 A tájékoztatási kampányban használt jelszavak 

Az európai országok túlnyomó többségében a népszámlálásnál jól megkülönböztethet  logót 

és jelszót alkalmaztak. Ez utóbbiak négy f  koncepcióra épültek:  

− a népszámlálás, mint ahol – a jelszavak szerint – „Mindenki számít” (Magyaror-

szág, Franciaország); „Mindenki, egymás után” (Spanyolország); „Létezel?” (Tö-

rökország); más kifejezéssel, vagyis mindenki felel s a felvétel eredményéért: 

„Számíts rám” (Franciaország) és közvetlenül kifejezve: „Vegyél részt, mert szá-

mítanak rád” (Észtország). 

− a népszámlálás, mint valóban fontos m velet: „Emlékezz: november 3-án népes-

ség- és lakásösszeírás lesz!” (Norvégia); „Ne maradj le a 2000. december 15-i fel-

vételr l!” (Svájc); „Számíts bele!” (Egyesült Királyság, Litvánia). 

− a népszámlálás, mint a jöv  meghatározója: „Nyilatkozunk jelenlétünkr l a jöv -

nek”(Görögország), „Számítunk a jöv  évezrednek” (Cseh Köztársaság); „Az is-

meret, amelyre a jöv d építed. Ez a jöv , töltsd ki!” (Írország); „Olaszország te 

vagy, Olaszország te leszel”; „Az összeírás a miénk – mi vagyunk a jöv ” (Szlo-

vénia). 

− a népszámlálás nem csupán egy statisztikai m velet: „Több mint egy felvétel, 

kép az országról” (Portugália); „Hányan és kik vagyunk? Hol élünk? Add meg a 

választ a cenzusnál!” (Lengyelország); „Nélküled nem teljes a kép” (Lettország); 

„2001. évi cenzus – az információ, amelyre szükség van” (Bulgária). 

Forrás: Az EU és EGB által kiküldött kérd ívekre adott válaszok.136

136 I.m. 
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VII.1.4 Az információs kampány 

A cenzus lebonyolításával, ezen belül mindenekel tt a kérd ívek kitöltésével és összegy jté-

sével összefügg  – a lakosságot els sorban érint  – információk a lakossághoz az országos 

terjesztés tömegtájékoztatási csatornákon keresztül jutottak el. 

Az egyes országokban a népszámlálással kapcsolatos kérdések hiteles és szakszer

megválaszolására irányuló lakossági igények teljesítésének megkönnyítésére telefonos infor-

mációs szolgálatot (jellemz en ingyenesen használható telefonvonalakat) helyeztek üzembe. 

A lakosság rendelkezésére állt továbbá a témához kapcsolódóan m ködtetett webhely is. 

Az információs kampány els dleges célja – a válaszadók bizalmának megnyerése 

érdekében – az alkalmazott eszközök, a jogi háttér bemutatása volt, de nem kis részben céloz-

ta a korrekt és egyszer  válaszok adására történ  felkészítést is. Ugyancsak fontos volt annak 

bemutatása, hogy a népszámlálás a nemzeti statisztikai szolgálatok folyamatos tevékenysége, 

amelyr l, illetve amelynek naprakész állapotáról a megfelel  internetes oldalakon folyamatos 

információt lehet találni. 

VII.2 A 2001. évi magyar népszámlálás kommunikációja 

A korábbi összeírások esetében a viszonylag kis kaliber  népszámlálási propaganda tevé-

kenységet a KSH öner b l meg tudta oldani,137 az új évezred megváltozott körülményei kö-

zött azonban egy ilyen jelent s akcióval kapcsolatos kommunikációt már csak egy erre szako-

sodott céggel közösen lehetett végrehajtani. 1999 márciusában, tehát csaknem két évvel a 

népszámlálás megkezdése el tt, a KSH megbízott egy kommunikációs vállalkozást a 2001. 

évi népszámlálás kommunikációs feladataival.138 Ennek a munkának a tervezése és végrehaj-

tása így együtt haladt a népszámlálás szakmai programjának kialakításával, jogi el készítésé-

vel139 és egyéb feladatok végrehajtásával.140

137 1990-ben például még könnyen (és ingyen) el lehetett érni, hogy a „Szomszédok” cím  népszer  televíziós 
sorozat epizódjaiban egyes szerepl k számlálóbiztosként is megnyilatkozzanak. Egyébként a kommunikáci-
ót is végz  statisztikusi apparátus mellett a KSH mindössze egy félállású újságírót foglalkoztatott néhány 
hónapig. 

138 A megbízás valójában már az 1999 szére tervezett népszámlálási próbaösszeírás kommunikációs munkáira 
is szólt.  

139 A 2001. évi népszámlálást elrendel  törvény csak jóval kés bb, 1999 decemberében született meg. 
140 A KSH egy másik nagy lakossági adatfelvételt, az általános mez gazdasági összeírást 2000-ben hajtott vég-

re. A kommunikációs feladatokat itt is ugyanaz a cég végezte. Ez egyfel l el nyös volt, mert egyes kommu-
nikációs technikákat már a népszámlálás végrehajtása el tt kipróbálhattak, másfel l viszont a két feladat 
párhuzamos végzése nagy terhet jelentett a cég munkatársainak, mivel nem tudtak teljes er vel a népszámlá-
lásra összpontosítani. 
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Az els , úgynevezett felvezet  szakasz célja az volt, hogy az egyes célcsoportokhoz

hatékonyan eljussanak a népszámlálással kapcsolatos alapvet  tudnivalók. Számos különböz

tartalmú, terjedelm  és formátumú nyomtatott kiadvány jelent meg, amelynek célja a szakmai 

közvélemény, a lakosság tájékoztatása volt.  

A kampány 2000 októberét l indult intenzív szakaszában már a hagyományos kom-

munikációs technikák kerültek el térbe (az elektronikus média, plakátok, hirdetmények kihe-

lyezése, sajtóanyagok készítése, majd beszélgetések, interjúk, riportok, sajtótájékoztató).  

Sajtófigyelés útján többé-kevésbé azonnali információkat lehetett kapni a népszámlá-

lás megítélésér l, azokról a kérdésekr l, bizonytalanságokról, támogató vagy ellenséges hoz-

záállásról, amelyek a közvélemény befolyásolására alkalmas sajtótermékekben megjelentek.  

Külön médiamegjelenési terv is készült, amelynek f  célja az volt, hogy a népszám-

lálással kapcsolatos információk minél szélesebb lakossági rétegekhez jussanak el. Ez azért is 

fontos volt, mert a népszámlálás programja tartalmazott néhány olyan kérdést (például a sok 

évtized után újra kérdezett vallás, fogyatékosság), amelyre a válaszadás önkéntes volt.141  

141 Pontosabban: szerepelt az el renyomtatott és megjelölhet  válaszok között a „nem kíván válaszolni” lehet -
ség is. A tényszer séghez és a tanulságokhoz tartozik, hogy valójában nem is ezek – az adatvédelmi tör-
vényben kiemelt változók – okoztak problémát az összeírásnál, hanem a munkáltató, munkahely pontos 
megnevezésére, az élve született gyermekek számára, a de facto családi állapotra vonatkozó kérdésekkel 
kapcsolatban merültek fel lakossági aggályok. 
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VIII. Adatvédelem a statisztikában és a népszámlálásnál 

VIII.1 Az információs önrendelkezés fogalma 

Az egyént minden személyes adatára vonatkozóan megilleti az önrendelkezés joga, maga ren-

delkezhet a személyével kapcsolatba hozható adatok nyilvántartásáról, felhasználásáról. Az 

információs önrendelkezési jog tehát azt jelenti, hogy a személy azonosítására alkalmas ada-

tokat, az úgynevezett személyes adatokat csak az érintett beleegyezésével lehet rögzíteni, il-

letve továbbítani. Ugyanakkor lehet az államnak olyan érdeke, amelynek alapján, de minden-

képpen megfelel  jogszabályi háttérrel, kötelezheti a személyt adatainak átadására. Ha ezek 

az adatok az érintett személy hozzájárulása (vagy erre külön felhatalmazást adó törvény) nél-

kül nyilvántarthatók, továbbíthatók, esetleg tetsz legesen összekapcsolhatók lennének, akkor 

az állami vagy egyéb szervek az érintettek tudta nélkül megismerhetnék személyes jellemz i-

ket, magánszférájukat, felfogásukat, vagyoni helyzetüket, akár betegségeiket is. Következteté-

seket vonhatnának le róluk, esetleg sorsukat érint  döntéseket hozhatnának az érintettek bele-

egyezése nélkül. Nemcsak a különleges – érzékeny ismeretet tartalmazó – adatokról mondha-

tó ez el, hanem a nyomatékosság nélküli, s t közérdek  adatokról is. Nincs azonban mindhá-

rom esetben egyforma joga a személynek ahhoz, hogy eldöntse, egyáltalán gy jtenek-e, tárol-

nak-e róla személyes adatot, s hogy az ilyen adatok nyilvánosságra kerülnek-e. Ha egy szemé-

lyes adat különleges – ezeket a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályok felsorolják – 

az információs önrendelkezéshez f z d  jog nagyon er s, mindenre kiterjed. Ha az adat nem 

ilyen, a jog gyengébb és korlátozottabb, s t ha közérdek  adatról van szó, akkor egyáltalán 

nem f z dhet törvényes érdek ahhoz, hogy a személy beleegyezése nélkül ne lehessen be-

gy jteni, tárolni vagy terjeszteni. Méltánylandó érdek ebben az esetben csak az lehet, hogy a 

gy jtött adatokat az adott személy megismerhesse, mozgásukat nyomon követhesse, a téves 

adatokat kiigazíttathassa, vagy töröltethesse. Ha az információs önrendelkezési jog a közérde-

k  személyes adatok vonatkozásában túlterjedne ezen, akkor visszájára fordulna az adatvéde-

lem célja és értelme. Az adatvédelem ugyanis csak arra való, hogy az információ kezel je ne 

élhessen vissza helyzetével. 

A személyi jegyekt l megfosztott – anonimizált – adatokra már nem terjed ki ez a vé-

delem, hiszen ha az adat már nem köthet  az adott személyhez, akkor az illet nek nem is 

okozhat hátrányt, ha statisztikai, vagy tudományos célokra felhasználják. Ennek ellenére – 
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mint az e fejezetben kés bb olvasható – így is felmerülhetnek az érdeksérelem esetei és prob-

lémái.  

VIII.2 Az adatok összekapcsolásának problémája 

Különböz  állami, önkormányzati intézmények sokféle adatot gy jtenek az állampolgárokról. 

Ezek az adatrendszerek eredetileg meghatározott célra jönnek létre, és egymástól elkülönül-

nek. Az államnak azonban érdeke f z dhet ahhoz, hogy az elkülönült és korlátozott célra lét-

rehozott adatrendszereket többféle célra is felhasználja, illetve egymással egybekapcsolja, 

akár csak azért, hogy az igazgatási szervek m ködését egyszer sítse vagy hatékonyabbá te-

gye. Ugyanez érvényes a statisztikai célra gy jtött adatokra is. A számítástechnika korában  

azonban nemcsak az adatok könnyebb tárolása és feldolgozása valósul meg, hanem lehet ség 

lenne a nyilvántartások tetsz leges összekapcsolására is bárki számára, aki az adatbázisokhoz 

hozzáfér. Ezért külön rendelkezések útján kell korlátozni a különböz  adatbázisok összekap-

csolását. Olyan tilalmak születtek Európa számos országában, amelyek az univerzális azono-

sító kódok (személyi szám, PIN) használatát általában, így a statisztika számára sem teszik 

lehet vé. 

VIII.3 Az adatvédelem nemzetközi alapelvei 

Az információs önrendelkezés viszonylag új kelet  polgári jog, megszilárdulása a 20. század 

második felére tehet . Az angolszász országok élen jártak a kodifikációban: az Egyesült Ál-

lamokban 1966-ban, az Egyesült Királyságban 1984-ben foglalták el ször törvénybe az adat-

védelmi szabályokat. Az els  kötelez  érvény  nemzetközi el írásnak az Európa Tanács 

1981-es adatvédelmi egyezménye tekinthet .142 A nemzetközi adatforgalom gyors növekedé-

sére reagálva az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995-ben irányelvekbe fog-

lalta, hogyan valósítható meg az a kett s célkit zés, hogy az adatok szabadon áramolhassanak 

a határokon át, ugyanakkor az adatok védelme se szenvedjen csorbát. A 95/46/EK számú 

irányelvek143 tovább er sítették a személyes adatok gépi feldolgozására vonatkozó adatvé-

delmi el írásokat. Külön ajánlások születtek a különleges védelmet igényl  személyi (például 

rend rségi, egészségügyi stb.) adatok kezelésére vonatkozóan. Az Európa Tanács 1981. évi 

142 Egyezmény az egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során. Európa Tanács, Strasbourg, 
1981. I. 28. 

143 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK Irányelve – (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozá-
sa vonatkozásában az egyének védelmér l és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
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dokumentuma – amelyet a magyar Országgy lés jóval kés bb hirdetett ki144 – err l így fo-

galmaz, irányt mutatva a kés bbi adatvédelmi törvényeknek is:  

„6. cikk - Különleges adatok 

Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy 

más meggy z désre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes 

adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelel  biztosítékot nyújt. Ez vonatkozik a büntet

ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.” 

A személyi adatok védelmére vonatkozóan az alábbi elveket fogalmazták meg az em-

lített dokumentumok: 

− az egyéneknek joguk van a róluk nyilvántartott adatok megismeréséhez; 

− személyes adat csak az érintett beleegyezésével vagy törvény által meghatározott 

esetekben rögzíthet  és használható; 

− a felvett adatnak pontosnak és id szer nek kell lennie; 

− személyi adat csak az adott cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig ke-

zelhet , azután meg kell semmisíteni; 

− személyes adat csak kivételes esetben továbbítható az érintett beleegyezése nélkül; 

− kívánatos, hogy biztos (ombudsman) vagy testület felügyelje az adatkezelést; 

− az adatvédelmi rendelkezések megszegését büntet jogi rendelkezésnek kell szank-

cionálnia; 

− az érintett személy kérheti a szükségtelenné vált adat törlését, valamint a téves adat 

kijavítását. 

Az adatvédelmi egyezményt ratifikáló európai államok, így Magyarország is, kötele-

zettséget vállaltak arra, hogy az okmányba foglalt adatvédelmi el írásokat betartják. Az adat-

védelemhez való jog számos ország alkotmányának részévé vált. 

Alapelv, hogy a személyes adatokat – természetesen indokolt kivételekt l eltekintve – 

az érintett l közvetlenül kell kérni. Ahhoz, hogy a megkérdezett tájékozott beleegyezést ad-

hasson adatai kezeléséhez, ismertetni kell vele az adatszolgáltatás célját, kötelez  vagy önkén-

tes jellegét, az adatok esetleges továbbításának és feldolgozásának módját, valamint tájékoz-

144 1998. évi VI. törvény az egyének védelmér l a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésér l 
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tatni kell arról, hogy jogosult a téves adatok kijavíttatására. Amennyiben pedig a személyes 

adatok forrása nem maga az érintett, akkor gondoskodni kell arról, hogy utólag megkapja a 

szükséges tájékoztatást az adatkezelésr l. A jogszabály különböz  jelleg  személyes adatokat 

eltér  er sség  védelemben részesíthet. Különleges adatok körébe sorolhatja például az etni-

kai hovatartozásra, a lelkiismereti meggy z désre, az egészségi állapotra vonatkozó szemé-

lyes adatokat. Ezeknek az adatoknak kiemelt védelmet biztosíthat, akár úgy is, hogy az adatok 

kezelését az érintett írásos beleegyezéséhez köti. 

VIII.4 Az Európai Unió statisztikai adatvédelmi szabályozása 

Az Európai Közösségeknél 1990-ben született meg a rendelet a statisztikai adatok védelmér l, 

majd részletesebb szabályozást adott ki a közösségi statisztikák rendszerér l 1997-ben. Ezt 

követ en a Bizottság 2002-ben jogszabályt bocsátott ki a bizalmas adatokhoz való tudomá-

nyos célú hozzáférés feltételeire vonatkozóan145, ugyanis a tudományos társadalom részér l 

megn tt az érdekl dés az uniós  intézményeknél kezelt ilyen adatok iránt. Természetesen itt 

minden esetben csak ellen rzött, korlátozott hozzáférésr l lehet szó, azaz a hozzáférés csak a 

közösségi hatóság hivatali helyiségeiben lehetséges, vagy pedig a kutatóknak névtelenné tett, 

a természetes azonosítóktól megfosztott adatokat adnak ki meghatározott feltételek mellett. 

Így biztosítható az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elvek, a magánélethez és a 

személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése. A rendelet tartalmazza a közösségi ha-

tóságnál kezelt bizalmas adatokhoz történ  hozzáférés engedélyezésének feltételeit, azon in-

tézmények (egyetemek, kutatóintézetek, kormányhivatalok, uniós intézmények) és kutatói kö-

rök meghatározását, amelyek számára a hozzáférést engedélyezhetik, valamint a közösségi és 

a nemzeti hatóságok e téren történ  együttm ködésének alapelveit. Fontos, s t nélkülözhetet-

len kitétel, hogy a névtelen mikroadatok kizárólag olyan egyedi statisztikai adatok lehetnek, 

amelyeket az azonosíthatóság veszélyének minimálisra csökkentése érdekében el zetesen 

megfelel en – tehát a statisztikai célt is figyelembe véve – módosítottak. Ezen túlmen en is a 

közösségi hatóságnak minden szükséges adminisztratív, technikai és szervezési intézkedést 

meg kell tennie, „hogy a bizalmas adatokhoz való hozzáférés sem a bizalmas adatok fizikai 

vagy logikai védelmét ne veszélyeztesse, sem pedig azok szabálytalan közzétételét vagy olyan 

felhasználását ne tegye lehet vé, amely célra a hozzáférés engedélyezése nem terjed ki.”

145 A Bizottság 831/2002/EK rendelete (2002. május 17.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáfé-
rés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról. 
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VIII.5 Magyarország fõbb adatvédelmi rendelkezései 

Az alkotmány rögzíti a személyes adatok védelméhez való jogot, és el írja, hogy adatvédelmi 

törvényt kell alkotni. Az általános szabályokat a polgári törvénykönyv is megfogalmazza. 

Speciális jogszabály a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatok nyilvánosságáról 

az 1992. évi LXIII. törvény. A törvény célként deklarálja, hogy személyes adataival mindenki 

maga rendelkezzen. A nemzetközi normákkal összhangban meghatározza a személyes adatok 

gy jtésének és feldolgozásának feltételeit. 

Az adatvédelmi törvény értelmében mindenkinek joga van megtudni, hogy milyen 

adatokat tartanak nyilván róla, és mindenki kérheti téves adatai törlését. A személyes adatokat 

az arra jogosult szervek is csak meghatározott célból és csak a szükséges mértékben és ideig 

kezelhetik. Az adatfelvétel el tt a kérdezett személlyel közölni kell, hogy az adat szolgáltatása 

önkéntes vagy kötelez . Amennyiben az adatszolgáltatás kötelez , meg kell jelölni az azt el-

rendel  jogszabályt is. Személyes adatot harmadik fél számára továbbítani csak az érintett be-

leegyezésével lehet. Kivételt e szabály alól meghatározott céllal csak törvény teremthet. A 

személyes adatoknál is szigorúbban védettek az ún. különleges adatok. Különleges adatnak 

min sül minden információ, mely faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politi-

kai véleményre, illetve vallásos vagy más meggy z désre, továbbá az egészségi állapotra, kó-

ros szenvedélyre, szexuális életre vagy büntetett el életre vonatkozik. Különleges adat keze-

léséhez vagy az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges, vagy törvény adhat rá felhatalma-

zást. Etnikai hovatartozásról az állam nem vezethet nyilvántartást, és nem szólíthatja fel pol-

gárait, hogy ilyen adataikról nyilatkozzanak.  

VIII.6 A magyar népszámlálási adatvédelem történeti áttekintése 

„A tisztvisel k pedig, és más az egyes törvényhatóságok által az összeírás végrehajtá-

sára kiküldött személyek [...] nyilvánítsák ki a népnek a Mi nevünkben, hogy ez az ösz-

szeírás egyáltalában nem újoncok szedése okából, hanem egyedül a közjó érdekében 

történik...” 

II. Józsefnek a Helytartótanácson keresztül kiadott (ám a magyar Országgy lés által jóvá nem 

hagyott), 1785. évi általános népszámlálási rendelete így próbálja megnyugtatni a lakosságot, 

hogy nem kell hátrányos következményekt l tartania az adatszolgáltatás miatt. Hasonló jelle-

g  – bár más tartalmú – szövegrész található a mindenkire kötelez , 1870. évi, els  hivatalos 
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magyar népszámlálást elrendel  törvény kiegészítéséül készült belügyminiszteri „Felhívás”-

ban:  

Ha pedig olyan „balítéletek” merülnének fel, hogy a népszámlálás „oly célzatú puha-

tolás akarna lenni, amely új terhek kiszabására, adó felemelésére fogna vezetni, ezeket 

el kell oszlatni.”146

Az adatszolgáltatók védelmére tett intézkedések hasonló tartalommal és formában is-

métl dnek az 1880. és az 1890. évi népszámlálást elrendel  jogszabályokban. Valódi „áttörés-

re” a századfordulós, 1900. évi népszámlálás el tti években került sor, mindenek el tt a Ma-

gyar Királyi Központi Statisztikai Hivatalról szóló, a statisztikai tevékenységnek új kereteket 

adó törvénnyel (1897. évi XXXV. tv.). E korszakalkotó jogszabály el készítését egyébként 

olyan fontos események el zték meg, mint az 1895. évi els  teljes kör  agrárösszeírás és az 

állami anyakönyvezés bevezetése. 

Az 1897. évi statisztikai törvény – azon túl, hogy meghatározta a Statisztikai Hivatal 

státuszát, felügyeletét, a társhatóságokhoz és az Országgy léshez való viszonyát, m ködési és 

ügyviteli rendjét, munkaterv készítési kötelezettségét, valamint kimondta az adatszolgáltatási 

kötelezettséget – hosszú évtizedekre alapvet  része lett a népszámlálásokra vonatkozó jogi 

eszköztárnak. Az adatvédelemmel összefüggésben kiemelend , hogy nem csupán el írásokat, 

hanem korlátozásokat is tartalmaz a kötelez  adatszolgáltatásokra vonatkozóan:  

„3.§ ...A munkatervbe nem vehet  fel oly adatok gy jtése, amelyek a magánszemélyek 

jövedelmének, vagy vagyonának összegére, vagy ezek küls leg meg nem nyilvánuló al-

katrészeire, vagy végül az egyén családi, társadalmi és erkölcsi életének bens  viszo-

nyaira vonatkoznak.” 

„9.§ ...Közhivatalok s mindennem  polgári és egyházi hatóságok...Intézetek, testüle-

tek, egyletek és társulatok, valamint magánszemélyek is, a reájuk vonatkozó s a fen-

tebbi czélra szükséges adatokat a felszólításhoz képest vagy közvetlenül a statisztikai 

hivatalhoz beküldeni, vagy az adatszolgáltatást elrendel  felhívásban megjelölt ható-

sági közegnek átszolgáltatni tartoznak.” 

146 Az adatvédelmi jogszabályokból vett idézeteket Dr. Lakatos Miklós: Az adatvédelem jogi szabályozása a 
magyar népszámlálások történetében cím , a Statisztikai Szemle 2000. október-novemberi (tematikus) szá-
mában megjelent cikkéb l vettem át. 
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„10.§ A nyilvántartások, feljegyzések és ügykezelési iratok, illet leg üzleti könyvek 

megtekintésénél a központi statisztikai hivatal kizárólag a kérdéses statisztikai ada-

toknak kiderítésére, vagy azok helyességének megállapítására köteles szorítkozni s ku-

tatását semmi olyasra, mi ezzel közvetlenül össze nem függ, különösen pedig egyéneket 

illet  feljegyzésekre ki nem terjesztheti.” 

A fentiekkel összefüggésben, konzekvens módon rendelkezik a törvény az adatszol-

gáltatási kötelesség megszegésének, elmulasztásának, késedelmes teljesítésének, a valótlan 

adatok közlésének következményeir l és szankcióiról is. Adatvédelmi szempontból azonban 

mindenképpen azok a bekezdések a legfontosabbak, amelyek világosan meghatározzák, hogy 

az egyedi adatok a statisztikai információrendszerb l nem juthatnak ki, egyedileg nem közöl-

het k, illetve adóügyi és egyéb nem statisztikai célokra nem használhatók fel: 

„15.§ A központi statisztikai hivatal alkalmazottja, vagy a jelen törvény értelmében 

szolgáltatandó statisztikai adatok gy jtésével vagy feldolgozásával megbízott más 

egyén, ki ily min ségében tudomására jutott egyéni természet  vagy egyéb adatokat 

[...] magánosoknak vagy oly hatóságoknak, amelyek azok átvételére jogosítva nincse-

nek, elbeszél, kiszolgáltat, felmutat, megtekinteni enged vagy a jelen törvény ellenére 

köztudomásra juttat, [...] kihágást követ el és 2 hónapig terjedhet  elzárással, vala-

mint 600 koronáig terjedhet  pénzbüntetéssel büntetend . Fennmarad ezenkívül a fe-

gyelmi felel sség és az okozott kár megtérítésének kötelezettsége.” 

 „17.§ Egyéni természet  statisztikai bevallások és az adatgy jtés vagy ellen rzés al-

kalmával a központi statisztikai hivatal tudomására jutott egyéb adatok az adók kive-

tésénél alapul nem vehet k. A központi statisztikai hivatal a statisztikai adatokat...nem 

egyénenkint, hanem mindenkor csak területi vagy tárgy szerinti összefoglalásban tehe-

tik közzé.” 

Mivel a statisztikai törvény nem tartalmazott konkrét rendelkezést a következ  nép-

számlálásokról, különösen pedig a költségvetésükr l, az 1900. évi népszámlálás megtartásáról 

ismét külön jogszabályban kellett rendelkezni: ezt a törvényt 1899 decemberében fogadták el. 

Paragrafusai általában megegyeztek a korábbi népszámlálási törvényekben foglaltakkal, kivé-

ve egyet, amely közvetlen kapcsolódást jelentett a statisztikai törvényhez, ideértve az adatvé-

delmi rendelkezéseket is: 
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„5.§ A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatalról szóló 1897. évi XXXV. 

törvényczikknek a statisztikai hivatal munkálatairól az Országgy lés elé terjesztend

munkatervre vonatkozó rendelkezése..., nemkülönben az ezen törvényczikknek az 

adatgy jtések akadálytalan végrehajtását czélzó ...§§-ai a jelen törvény értelmében 

végrehajtandó népszámlálási munkálatra is kiterjesztetnek.” 

Ugyanezt a megoldást, a népszámlálás külön, rövid törvényben történ  elrendelését 

választotta a jogalkotó a következ  évtizedekben, az érvényben lév  statisztikai törvény meg-

felel  helyeire való hivatkozásokkal. Eközben éppen ez utóbbi, a statisztikai törvény változott 

meg azzal, hogy a KSH-n kívüli statisztikai tevékenységek figyelembe vételével az 1929. 

XIX. törvény már hivatalos statisztikai szolgálatról szól. Az adatvédelmi szövegrészek azon-

ban lényegében nem változtak. Ezt a helyzetet 1941-ben árnyalta, hogy a népszámlálási tör-

vény rendelkezéseit kiegészítették egy részletes, a népszámláláshoz kapcsolt, nyilvántartási 

célú összeírásra, az adatok titkosságára, a titoksértéssel járó szankciókra, az adatok összesített 

formában való közlésére vonatkozó miniszterelnöki rendelettel. Az 1941. évi népszámlálás 

egyes adatainak kés bbi sorsáról jelen értekezés külön alfejezete ad számot. 

A második világháborút követ  els  magyar népszámlálást (1949) miniszterelnöki 

rendeletekben szabályozták, külön adatvédelmi és adatközlési el írásokkal (11.080/1948. 

M.E., 11.400/1948. M.E.). 1952-ben az állami statisztikáról szóló VI. törvény hatályon kívül 

helyezte az 1929. évi statisztikai törvényt. Az 1960. és 1970. évi népszámlálásról ezért a ko-

rábbiakhoz hasonló szabályozást tartalmazó törvényerej  rendeletek (1959. évi 30., illetve 

1969. évi 18. számú tvr.) intézkedtek, magukba foglalva az adatszolgáltatási kötelezettségre 

és a bizalmas adatkezelésre vonatkozó el írásokat is. Az utóbbi jogszabály már alkalmazza – 

bár nem definiálja – a „statisztikai célú felhasználás” fogalmát.  

Az egyedi adatok védelmének szabályozása korszer bb, a korábbiaknál szélesebb tar-

talmú megfogalmazással került be a statisztikáról szóló 1973. évi V. törvénybe:  

„14.§ Állami, szövetkezeti szervre, társadalmi és más szervezetre vonatkozó egyedi 

statisztikai adat a minisztertanács által megállapított feltételek mellett tehet  közzé 

vagy közölhet .” 

„15.§ Magánszemély személyi, családi és más körülményeire vonatkozó egyedi adatot 

csak statisztikai célra szabad felhasználni.”  



110

A törvény elfogadását megel z  felszólalásokban és a miniszteri indoklásban részlete-

sen kifejtik az adatszolgáltatási kötelezettség elrendelésének céljait, módját és korlátait, az 

egyedi adatok védelmének értelmét és összefüggéseit az adatok megbízhatóságával, az adat-

szolgáltatók bizalmának fontosságával. Mindezt még meger sítette az 1980. évi népszámlá-

lást elrendel , 1977. évi 29. törvényerej  rendelet:  

„4.§ (2) A népszámlálás, valamint az ezzel kapcsolatos összeírólapok adatai szolgálati 

tikot képeznek, amelyeket csak a Központi Statisztikai Hivatal és kizárólag statisztikai, 

illet leg állami népesség-nyilvántartási célra használhat fel.”  

Az utóbbi mondat utolsó részéhez annyi kiegészítés tartozik, hogy felmerült az emlí-

tett törvényerej  rendelet el készítése id pontjában már két éve m köd  állami népesség-

nyilvántartás adattartalmának b vítési lehet sége egyes népszámlálási információkkal. Ez 

természetesen azt jelentette volna, hogy a népszámlálás kizárólagos statisztikai célú felhasz-

nálása más jelleg , igazgatási alkalmazással egészült volna ki. Végül a rendelkezésnek ez a 

része különféle okok miatt nem realizálódott sem 1980-ban, sem kés bb. Talán érdemes meg-

jegyezni, hogy napjainkig éles viták tárgya a fejlett nyilvántartási rendszerekkel rendelkez

országokban is az egyébként bevalláson alapuló népszámlálási adatok be- vagy visszaáramol-

tatása az eredetileg adminisztratív céllal létrehozott nyilvántartásokba. 

Az 1990. évi népszámlálást elrendel , 1988. évi 22. számú törvényerej  rendelet fel-

sorolta az összeírandók és a gy jtend  adatok körét, a kérd ívek típusát, az adatok felhaszná-

lásának céljait és korlátjait. Az itt kodifikált intézkedés, mely szerint „3.§ (2) A lakás- és a 

személyi kérd ívet a lakosság, a foglalkozási-iskolázottsági kérd ívet pedig a munkáltató tölti 

ki...”, nem bizonyult végrehajthatónak, egyébként pedig az adatok védelme, bizalmas kezelé-

se szempontjából aggályos is lett volna. Ugyancsak nem valósult meg – mint arra az el z

bekezdésben utalás történt – az a rendelkezés sem, hogy „6.§ (2) A legmagasabb iskolai vég-

zettségre, valamint a rendszeres iskolai képzés keretében szerzett szakképzettségre vonatkozó 

adatokat a Központi Statisztikai Hivatalon kívül az állami népesség-nyilvántartás szervei 

használják fel.” Ugyanez a paragrafus rendelkezett arról is, hogy „az adatok egyéb célra 

(például adóellen rzés, ingatlan-nyilvántartás) nem használhatók fel.”

A törvény végrehajtásával kapcsolatban a KSH elnöke rendelkezett – 2/1988. (XI. 16.) 

– egyebek között arról, hogy a népszámlálás területi el készítése, valamint a kérd ívek el -
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nyomtatása az állami népesség-nyilvántartás adatainak felhasználásával történik, ideértve a 

személyi azonosító számot. A hazai társadalmi közhangulat és a politikai helyzet labilitása, 

valamint a nemzetközi összefüggésben az akkor már régóta ismert – a népszámlálás meghiú-

sulását eredményez  – holland és német precedensek147 következtében mind a kérd ívek el -

nyomtatása, mind a személyi szám használata elmaradt, az ÁNH csupán külön cím- és név-

jegyzéket készített és adott át a népszámlálás céljára. Nem az adatvédelmi tárgykör része, de a 

történeti h ség kedvéért megemlítend , hogy e jegyzékek használatának tapasztalatai enyhén 

szólva nem voltak kedvez ek, így aztán a következ  népszámlálásnél, 2001-ben ezt a sok 

kockázatot hordozó megoldást célszer  volt elkerülni. 

Az 1990-es évtized els  harmadában alapvet  változások történtek a statisztikai tevé-

kenység jogi környezetében (is). 1992 szén az Országgy lés elfogadta a személyes adatok 

védelmér l és a közérdek  adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvényt. Az adatvédelmi 

törvény egyfel l szabályozza a személyes adatok védelmének, mint információs önrendelke-

zési alapjognak a garanciáit, másfel l – e jogot bizonyos értelemben korlátozva – meghatá-

rozza az ilyen adatok kezelésének, továbbadásának jogi kereteit. Definiálja a személyes, a kü-

lönleges, a közérdek  és a közérdekb l nyilvános adatok fogalmát és körét, kimondja a köte-

lez  adatszolgáltatásokra vonatkozóan a törvényi elrendelés kötelezettségét, a személyes ada-

tok kezelését illet en a célhoz kötöttség elvét. Ezek a rendelkezések egyébként a népszámlá-

lást tekintve nagyrészt a sok évtizedes gyakorlat törvénybe foglalását jelentették. 

1993 tavaszán került sor a statisztikáról szóló XLVI. törvény megtárgyalására, majd 

elfogadására. El készít i – ideértve a parlamenti hozzászólókat is – kiemelked  fontosságú-

nak tartották hangsúlyozni az adatvédelem szempontjait:  

„1.§ ...összhangban a személyes adatok védelmér l és a közérdek  adatok nyilvános-

ságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel – az adatok statisztikai módszerekkel történ

felvételét, feldolgozását, tárolását, átadását, átvételét, elemzését, szolgáltatását, közlé-

sét, valamint közzétételét (a továbbiakban: statisztikai tevékenység) szabályozza.” 

147 Hollandiában a próbaszámlálások kedvez tlen tapasztalatai, a várható lakossági ellenállás miatt végleg el-
maradt az 1971. évi népszámlálás, a kés bbiekben pedig kidolgozták a teljes kör  felvétel „pótlására” a nyil-
vántartások és a mintavételes összeírások kombinációjának új rendszerét. Németországban a Szövetségi 
Alkotmánybíróság adatvédelmi aggályok alapján 1983-ban felfüggesztette a népszámlálás el készületeit, és 
az összeírást csak 1987-ben lehetett végrehajtani. (Az NDK-ban 1990-ig rendben megtartották a népszámlá-
lásokat.) Azóta az NSZK-ban csak mikrocenzusokat tartottak, és jelenleg folyik egy új népszámlálási rend 
kidolgozása a 2010-es ciklusra. 
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A népszámlálással összefügg  szabályozásokhoz visszatérve kiemelend , hogy a hiva-

talos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek felsorolása, majd a KSH státuszának meghatá-

rozása után a törvény megállapítja:  

„6. § A KSH feladata: [...] c) a népesség adatainak összeírása céljából id szakonként 

népszámlálás végrehajtása külön törvény alapján.” 

Ez a pont a 130 éves hagyomány – tízévenkénti összeírás – ellenére sem szabja meg a 

népszámlálások végrehajtásának pontos periodicitását, azt viszont kimondja, hogy a népszám-

lálást törvénnyel kell elrendelni. Ezt követ en az adatszolgáltatási kötelezettségr l, általában a 

törvényi elrendelésr l, ezek korlátairól, valamint a bevallás módjáról szóló bekezdések szere-

pelnek: 

„8. § [...] (2) Adatszolgáltatásra kötelezett bármely természetes és jogi személy, vala-

mint jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet. 

(3) Természetes személyt l személyes adatára vonatkozó kötelez  adatszolgáltatást 

csak törvény rendelhet el.” 

Ez utóbbi bekezdés a két népszámlálás közötti id szak közepe táján végrehajtott – ha-

gyományosan ugyancsak kötelez  adatszolgáltatást jelent  – mikrocenzusokra, valamint az 

agrárcenzusra is érvényes, azaz az 1996. és 2005. évi kis népszámlálásokat, valamint a 2000. 

évi általános mez gazdasági összeírást (ÁMÖ) külön törvényekkel (az utóbbi esetében példá-

ul az 1999. évi XLVI. törvény) kellett elrendelni. Mindegyikben szerepelnek az adatszolgálta-

tási kötelezettségre és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezések, illetve a sta-

tisztikai törvényre való hivatkozások. (A mez gazdasági összeírásról szóló törvény ugyanak-

kor nem hivatkozik az adatvédelmi jogszabályra, mert az csak a természetes személyekre vo-

natkozik, míg az agrárcenzus jogi személyek, társas vállalkozások adatainak gy jtésére is ki-

terjedt.) A statisztikai törvény külön bekezdésben rendelkezik a különleges adatokként defini-

ált jellemz k gy jtésének feltételeir l és módjáról: 

„(4) Természetes személy faji eredetére, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozás-

ára, politikai véleményére vagy pártállására, vallásos vagy más meggy z désére, 

egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális életére, valamint büntetett el éle-

tére vonatkozó személyes adatot statisztikai célra csak az érintett természetes személy 
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írásbeli beleegyezésén alapuló önkéntes adatszolgáltatása, vagy törvény el írása 

alapján lehet gy jteni.” 

Az adatgy jtés és adatvédelem „vetélkedése” szempontjából releváns következ  fon-

tos jogszabály, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, 

amely egy meghatározott témakörben pontosítja az állampolgárok jogait a hagyományos 

adatgy jtési szándékokkal szemben: 

„7. § (1) Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez (a továbbiakban: kisebb-

séghez) való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthe-

tetlen joga. A kisebbségi csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem 

kötelezhet . 

(2) A nemzeti és etnikai önazonossághoz való jog és ilyen kisebbséghez való tartozás 

vállalása és kinyilvánítása nem zárja ki a kett s vagy többes köt dés elismerését. 

8. § A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó állampolgár joga, hogy kisebbséghez 

tartozását az országos népszámlálás alkalmával titkosan és névtelenül megvallhassa.” 

Az idézett bekezdések tartalma – a nemzeti és etnikai kisebbségek képvisel ivel foly-

tatott konzultációkat, a hagyományokat és történelmi el zményeket is figyelembe véve – 

alapvet en befolyásolta a soron következ  népszámlálás jogi, területi, szervezési és tartalmi 

el készítését.  

Az „1999. évi törvény a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 

1993. évi XLVI. törvény módosításáról” 1999 decemberében született meg, egy – minden bi-

zonnyal ritka – jogtechnikai hibrid formájában: 1–4., valamint 16. (utolsó) paragrafusa egy-

szeri eseményr l, az esedékes népszámlálásról rendelkezik, míg a közbens  11 általános jel-

leg , hosszú távra vonatkozik, a statisztikai törvény (Stt.) pontosításait, módosításait tartal-

mazza. Az 1. §-ban kimondja, hogy a népszámlálást „az Stt., a személyes adatok védelmér l 

és a közérdek  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével”

kell megtartani. Ezt követ en kijelöli az adatszolgáltatás, illetve az összeírandó jellemz k kö-

rét, az adatszolgáltatási kötelezettséget, meger síti az adatok kizárólag statisztikai célra törté-
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n  használhatóságát. A magyar népszámlálások történetében els  ízben fordul el , hogy – a 

fent hivatkozott törvényeknek megfelel en – kivételt is megfogalmaz a törvény: 

3. § (1) Az adatszolgáltatás – a (2) bekezdésben felsorolt kérdések kivételével – kötele-

z . Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóság-

nak megfelel en, az 1. §-ban meghatározott id szakban megadni. 

(2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemze-

tiségre vonatkozóan önkéntes. 

(3) A népszámlálás során gy jtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

A gyakorlatban az önkéntesség az esetek többségében úgy jelentkezett, hogy a „nem 

kíván válaszolni” lehet séget jelölték meg. Természetesen fennállhatott a veszélye annak, 

hogy – a felvételi utasítás ellenére – a számlálóbiztos id nyerés céljából akár fel se teszi az 

ilyen kérdéseket, ám az eredmények szerint az „érzékeny” (különleges) adatok bevallását ke-

vesen nem vállalták. Ebben a vonatkozásban inkább két másik tanulsága volt az összeírásnak. 

Az egyik, hogy az adatszolgáltatók számára valójában nem a törvényben megjelölt adatok 

számítottak érzékenynek, hanem a családi állapotra (például a házasságkötések számára, élet-

társi kapcsolatra), foglalkoztatásra (például a munkáltató pontos megjelölésére) vonatkozó 

kérdések. A másik tanulság, hogy a korlátozottan önkéntes adatszolgáltatás bevitele az általá-

nosan kötelez be a nagyon pontos lehatárolás ellenére olyan kísértéseknek és kísérleteknek is 

teret adott, hogy a kivételek között nem szerepl  változóknál próbálkozzanak a válasz meg-

tagadásával. E probléma megoldása azonban nem feltétlenül a törvényi szabályozással, ha-

nem a kommunikációs hangsúlyok és a lakosságnak a statisztikai adatgy jtésekhez f z d  at-

tit djével kapcsolatos. (Erre vonatkozóan friss bizonyítékul szolgált a 2005. évi mikrocenzus, 

amelynél a megfelel  hírverés pénzügyi okok miatti hiánya az egyértelm  törvényi elrendelés 

mellett is megtagadásokat, hiányos adatszolgáltatásokat eredményezett.) 

A kisebbségi törvény szelleme és bet je az el bbieken túl abban is érvényre jutott, 

hogy els  ízben – és valószín leg egyedülálló módon – a 2001. évi magyar népszámlálás kér-

d ívén nem szerepelt az összeírt személy neve, s t – az Országgy lés adatvédelmi biztosának 

az összeírást közvetlenül megel z  állásfoglalása alapján – a lakcíme sem. Itt ismét – az 

1990. évi népszámláláshoz hasonlóan – tetten érhet  a hivatalos statisztikai szolgálat bizton-



115

ságra való törekvése és gyenge érdekérvényesít  ereje. A 2005. évi mikrocenzus kérd íve a 

lakcímet már ismét tartalmazta, a nevet viszont monogrammal kellett helyettesíteni. Sok más 

országban, például a személyiségi jogokra igencsak kényes, ám egészen más hagyományok-

kal rendelkez  Franciaországban nem egyszer en nevesítettek a kérd ívek, hanem azokat az 

adatszolgáltatónak aláírásával hitelesítenie is kell (lásd az 1999. évi francia népszámlálás 

személyi kérd ivének 1–2. kérdése, ill. a 2. oldal alja):  

A statisztikáról szóló törvény módosítása egyéb szabályozások mellett több ponton 

szigorítja, kiegészíti, illetve pontosítja az eredeti, 1993. évi törvény adatvédelmi rendelkezése-
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it. A részletes felsorolást és idézeteket mell zve említsük meg a legfontosabb ilyen intézkedé-

seket:148

− a különleges adatok gy jtésére és közlésére vonatkozóan a személy azonosítására 

alkalmatlan, önkéntes adatszolgáltatás, illetve a törvényi elrendelés kötelezettsége; 

− a népmozgalmi és lakcímváltozással kapcsolatos adatok közül a név és cím törlé-

sének el írása az adatok teljessége és összefüggése ellen rzésének befejezését kö-

vet en;  

− egyedi adatok nemzetközi statisztikai szervezet részére történ , statisztikai célú át-

adásának szabályozása; 

− új adatok adatállományhoz csatolásának, adatállományok statisztikai célból történ

összekapcsolásának szabályozása; 

− a KSH jogosultságának megállapítása és szabályozása a statisztikai (illetve ilyen 

célú felhasználásra szolgáló) adatok egyedi azonosításra alkalmas módon való át-

vételét illet en. 

VIII.7 A népszámlálási adatok törvényellenes felhasználásának egy(etlen) 
magyar példája és a bizalom kérdése... 

Az 1940-es évek els  feléig Magyarországon nagy létszámú német nemzeti kisebbség élt, a 

legnépesebb a kisebbségek között. A második világháború következtében – a háborús esemé-

nyek, valamint a Szovjetunióba történt deportálások, majd a Németországba való kitelepítés 

eredményeként – számuk radikálisan csökkent. Mivel a kitelepítési eljárások a korabeli do-

kumentumok és beszámolók szerint legalábbis részben az 1941. évi népszámlálás nemzetiségi 

és anyanyelvi bevallásain alapultak, a Központi Statisztikai Hivatalban kutatni kezdték a Hi-

vatal szerepét az említett egyedi adatok törvénytelen felhasználásában. E kutatómunka aktua-

litását, s t sürg sségét a statisztikai tevékenység, els sorban a népszámlálás küls  körülmé-

nyeiben bekövetkezett új fejlemények indokolták. 

Az utóbbi évtizedekben a sikeres népszámlálás egyre fontosabb feltétele, hogy az 

adatszolgáltatók tájékoztatást kapjanak adataik felhasználásának módjáról, az adatkezelés 

biztonságáról, az adatgy jtésben közrem köd  személyek hivatalos mivoltáról, a népszámlá-

148 1999. évi CVIII. törvény a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 
módosításáról. 



117

lás jelent ségér l, hazai és nemzetközi hagyományairól. További fontos szempont, hogy az 

adatszolgáltatók bízzanak az adatgy jtést elrendel  hatóságokban és a végrehajtó szervezet-

ben. Ennek alapvet  motívuma, hogy az adatok felvétele csak statisztikai célokat szolgál, és 

az információk – egyedi szinten, azonosítható módon – soha nem jutnak ki a statisztikai rend-

szerb l. 

A 2001. évi népszámlálás el készületei és végrehajtása alkalmával a személyes adatok 

védelmének szempontja kiemelt jelent séget kapott, mivel több, a statisztikai, az adatvédelmi 

és az etnikai kisebbségi törvények szerint érzékeny kérdés – vallás, nemzetiség, fogyatékos-

ság – is szerepelt az összeírás programjában. (Nem mellesleg és nem is véletlen: mindhárom 

felsorolt jogszabály éppen a legutóbbi népszámlálást megel z , 1990-es évtized terméke.)  

A népszámlálási kommunikáció során több esetben is utalás történt az 1941. évi nép-

számlálás egyedi adatainak törvénytelen felhasználására. Tény ugyanakkor, hogy err l a máig 

ható történetr l konkrét adatokon alapuló, tárgyszer  elemzést korábban nem végeztek. A 

német lakosság kitelepítésének történetét bemutató munkák a KSH szerepére általában nem 

tértek ki, következményeit nem elemezték. Ezért a 2001. évi népszámlálás el készítésével 

párhuzamosan – 1999-t l – a népszámlálással foglalkozó szakért k elkezdték a KSH egykori 

szerepének módszeres feltárását, az ezzel összefügg  dokumentumok felkutatását, gy jtését, 

csoportosítását.149

A feltárt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Központi Statisztikai Hiva-

tal – a kormány utasításának megfelel en – a kitelepítést intéz  hatóságok részére községen-

kénti kimutatásokat (névjegyzékeket) állított össze azokról a személyekr l, akik az 1941. évi 

népszámlálás számlálólapjain német anyanyelv nek vagy német nemzetiség nek vallották 

magukat. A hivatal ugyanakkor a hozzá forduló állampolgárok részére írásban igazolta, hogy 

az 1941. évi népszámlálás során milyen anyanyelv nek, illetve nemzetiség nek vallották ma-

gukat. A kétféle munka: a névjegyzékek er ltetett ütemben történ  összeállítása és a tömege-

sen kért egyéni igazolások kiadása súlyos munkaterhet rótt a Statisztikai Hivatalra. A hivatal 

vezet i a névjegyzék összeállítását és a Népgondozó Hivatalnak történ  megküldését jogelle-

nesnek tartották, és e feladatot kényszerb l hajtották végre, ugyanakkor az egyéni igazolások 

kiadását – tudva, hogy ezt a hatályos statisztikai törvény lehet vé teszi – er teljesen szorgal-

mazták, és munkatársaikat magas színvonalú munkára ösztönözték. 

149 A kutatást Czibulka Zoltán és dr. Lakatos Miklós irányította. 
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A népszámlálási kérd ívek alapján tehát lista készült azokról, akik német nemzetisé-

g nek vagy német anyanyelv nek vallották magukat. Ugyanakkor a népszámlálási bevallá-

soktól függetlenül készültek jegyzékek azokról, akik nevüket visszanémetesítették, a 

Volksbund tagjai voltak, vagy akik valamelyik harcoló német alakulatnál teljesítettek – ön-

ként vagy kényszerb l – szolgálatot. Végül voltak olyanok is, akik csupán a hozzátartozó „jo-

gán” kerültek a kitelepítéssel fenyegetettek közé. 

A Belügyminisztériumtól az 1990-es évek második felében megkapott, több mint öt-

ven éve rzött kitelepítési névjegyzékek tették el ször lehet vé a német kitelepítés összesí-

tett és településenkénti adatainak feldolgozását. A névjegyzékek összesítették a kitelepítésre 

kötelezettek, a ténylegesen kitelepítettek, a mentesítettek, a kivételezettek, az elköltözöttek és 

az elhaltak jegyzékeinek adatait. Mindegyik lista tartalmazta a családi és utóneveket, valamint 

a jegyzéken szerepl  személyek nem, életkor (születési id ), születési hely, foglalkozás, csa-

ládi állapot és lakóhely adatait. 

A névjegyzékeket a Belügyminisztérium Német Kitelepítési Összeíró Bizottságai állí-

tották össze, a jegyzékek dátumai szerint 1947–1948-ban. Az elkészült névjegyzékeket meg-

küldték a településeknek, ahol az el ljáróságon öt napra közszemlére tették, majd továbbítot-

ták a Belügyminisztériumba. 

Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint a mai országterületen 302 ezer német nemze-

tiség  és 475 ezer német anyanyelv  személy élt, Magyarország legnépesebb nemzeti kisebb-

ségét alkotva. Az 1940-es években elszenvedett háborús, kivándorlási és kitelepítési vesztesé-

gük egyes források szerint 210 ezer felett volt, ebb l több mint 170 ezer jutott a tényleges ki-

telepítés sorsára. Az 1949. évi népszámláláskor ezek szerint 100 ezer német nemzetiség

személyt kellett volna összeírni. Ezzel szemben 1949-ben kevesebb mint 3000 személy vallot-

ta magát német nemzetiség nek, a német anyanyelv ek száma sem érte el a 22 500-at. Nyil-

vánvaló, hogy a kitelepítés súlyosan befolyásolta a kés bbi bevallási hajlandóságot, és ez a 

rendkívül negatív hatás évtizedeken át megmaradt.  

A – megtalált – névjegyzékkel rendelkez  1614 településen 1941-ben 7 millióan éltek 

(az ország népességének 75 százaléka); a névjegyzékre vettek száma 511 ezer: 249 ezer férfi 

és 262 ezer n . Közülük mindössze 11 ezernél nem volt egyetlen indok sem megjelölve. A 
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névjegyzéken szerepl k túlnyomó része egy vagy két indok alapján került a névjegyzékre (62, 

illetve 29 százalék).  

Az el készítés során egyébként felmerült, hogy els sorban azokat a németeket kell ki-

telepíteni, akik valamilyen szerepet vállaltak a Volksbundban, vagy a német hadseregben. A 

névjegyzék feldolgozása során a kutatókat els sorban az érdekelte, hogy a népszámlálási be-

vallás milyen arányban játszott szerepet a német lakosság el zésében. Az eredmény nem ked-

vez : az érintettek több mint felénél (56%) szerepel egyedüli indokként az 1941. évi nép-

számlálási bevallás, azaz csak azért kerültek fel a listára, mert német nemzetiség nek vagy 

német anyanyelv nek vallották magukat. A német fegyveres alakulatnál (Wermacht, SS) le-

töltött szolgálat együttesen csaknem 16 százalékban szerepelt indokként, a Volksbund-tagság 

pedig az indokok közel 13 százalékát tette ki. A „kitelepítésre kötelezett hozzátartozója” meg-

jelölés az indokok 6 százalékát képezte, míg az önkéntes kitelepülés és a név visszanémetesí-

tése együtt sem tett ki 1 százalékot. A ténylegesen kitelepítettek körében a névjegyzékre ke-

rülés indokainak megoszlása ett l lényegesen eltér : 33 százalék volt azoknak az aránya, aki-

ket kizárólag a népszámláláskor adott válaszuk alapján telepítettek ki. Végül a névjegyzéken 

szerepl k egyharmada került kitelepítésre.  

A névjegyzékre vétel indokai és a kitelepítés150

Név-
jegyzéken 
szerepel 

Ebb l: 
kitelepí-
tették, 

kitelepült 
A névjegyzékre vétel 

indoka 

Névjegy-
zéken 

szerepel 

Ebb l: 
kitelepí-
tették, 

kitelepült 

százalék 

A kitelepí-
tettek a 

névjegy-
zéken 

szerepl k 
százalé-
kában 

Csak népszámlálási indok 284 224 56 622 55,5 32,8 19,9 

Népszámlálási és más 
indok is 165 124 91 132 32,3 52,7 55,2 

Csak más indok(ok) 50 902 22 938 9,9 13,3 45,1 

Nincs indok megjelölve 11 422 2 183 2,2 1,3 19,1 

Összesen 511 672 172 875 100,0 100,0 33,8  

150 Forrás: Czibulka Zoltán – dr. Heinz Ervin – dr. Lakatos Miklós: A magyarországi németek kitelepítése és az 
1941. évi népszámlálás. Budapest, 2005. 247. 
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A magyarországi németek kitelepítése óta eltelt id szakban hat népszámlálásra került 

sor. Ebb l ötnek a felvételi programja tartalmazta a nemzetiség konkrét kérdését (az 1970. évi 

népszámláláskor csak az anyanyelvet kérdezték).  

A népszámlálás nemzetiségi kérdésblokkja 2001-ben lényegesen kib vült, módsze-

rében is megváltozott. A korábbi kérdések (anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret) mellett két 

új kérdés is bekerült a felvételi programba: milyen nemzetiség kulturális értékeihez, hagyo-

mányaihoz köt dik, illetve családi körben, baráti közösségben milyen nyelvet használ álta-

lában. Módszertani változás, hogy amíg a korábbi népszámlálások alkalmával ebben a kér-

déskörben egyetlen bejegyzésre volt lehet ség, 2001-ben meg lehetett jelölni a kett s vagy 

akár hármas identitásnak, köt désnek megfelel  válaszokat. 

A nemzetiség kérdésének népszámlálási kezelésében 2001-ben további változás is tör-

tént. Az 1992-ben megalkotott adatvédelmi törvénnyel, valamint a nemzeti és etnikai kisebb-

ségek jogairól szóló, 1993-ban elfogadott törvénnyel összhangban a népszámlálást elrendel

1999. évi CVIII. törvény a nemzetiséggel összefügg  kérdéseket (a nyelvismeret kivételével) 

a vallásra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdésekkel együtt – néhány más ország gyakorla-

tához hasonlóan – az önként megválaszolhatók közé sorolta. (Ez pontosabban úgy szólt, 

hogy lehet ség volt a „nem kíván válaszolni” bejegyzésre is.) A kisebbségi törvénnyel – és a 

kisebbségek képvisel inek határozott kezdeményezésével – függött össze, hogy a magyar 

népszámlálások történetében el ször név és pontos lakcím nélkül történt az összeírás. A vál-

toztatásoknak a tapasztalatok szerint kedvez  hatása volt a bels  érzéseket tudakoló kérdések 

lakossági fogadtatására, ezáltal a válaszok megbízhatósága növekedett. Az anonim kérd ívek 

ugyanakkor csökkentik a meg rzésre került anyagok levéltári értékét, és sok esetben bonyolí-

tották a feldolgozást, els sorban a család- és háztartás-összetétel megállapítását. 

A második világháború utáni népszámlálások adatai között a magukat a hazai német 

kisebbség tagjaként meghatározók számának drámai csökkenésében nemcsak a kitelepítés 

közvetlen számszer  hatása, hanem az adatok törvénytelen felhasználása következtében az 

itthon maradottak bizalmatlansága is szerepet játszott.  Ez a negatív jelenség az id  múltával 

is érezteti hatását, de 2001-ben a népszámlálás iránti bizalom némi javulása volt érzékelhet . 

Mint már említettük, a német nemzetiség ek száma 1941-ben meghaladta a 302 ezret, a kite-

lepítések lezárulta után végrehajtott els  népszámláláskor, 1949-ben nem érte el a 3 ezret sem. 

Ezt követ en a nemzetiséget vállalók száma népszámlálásról népszámlálásra folyamatosan 
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emelkedett. A legutóbbi két népszámlálásnál, 1990-ben és 2001-ben a magukat német nemze-

tiség nek vallók száma 31 ezer, illetve 62 ezer volt, s t a nemzetiséggel szorosan összefügg

kérdéseket – az anyanyelvet, a nemzetiséget, a nemzetiségi kultúrához köt dést és a családi, 

baráti kapcsolatok során használt nyelvet – együttesen vizsgálva 2001-ben a 120 ezret is 

meghaladta azoknak a száma, akik legalább az egyik jellemz nél a németet megjelölték. Ez 

részben nyilván a bizalom már említett, óvatos er södésének megnyilvánulása a kisebbsé-

gekhez tartozók körében, de bizonyosan egyik következménye a módszertani változásoknak 

(anonim és lakcím nélküli kérd ív, többes válaszadási lehet ség, el zetes egyeztetés a nemze-

ti kisebbségek képvisel ivel) is.  

VIII.8 ...és egy másik  történet az óceánokon túlról 

A New York Times 2004-ben közölt egyik cikkében revelációként tálalta, hogy az Egyesült 

Államok Összeírási Hivatala (Census Bureau) az el z  években – a 2001 szeptemberi terror-

támadást követ en – az Amerikában él  arab származású népességre vonatkozó adatösszesíté-

seket adott át az amerikai belbiztonsági szerveknek. Ezzel összefüggésben különféle vádakat

fogalmazott meg.151 A cikkben a Census Bureau korábbi tevékenységére is visszatekintve azt 

sugallták, hogy az – egyébként személyekhez nem kapcsolható adatok közlésével – rosszhi-

szem en járt el, gyengítette a személyekre és háztartásokra vonatkozó adatgy jtések iránti bi-

zalmat. A cikk hivatkozott a Belbiztonsági Hivatal egyes dokumentumaira, illetve a Census 

Bureau által 1942-ben a Hadügyminisztérium részére, a nyugati partokon található nagyobb 

japán közösségek áttelepítésének el készítését szolgáló felmérésre. Azt hangoztatták, hogy a 

Belbiztonsági Hivatal részére jelenleg készített, az 1942. évihez hasonló jelleg  táblázatok át-

adásával és az ehhez kapcsolódó tevékenységgel a Census Bureau nem tartotta magát a nép-

számlálási törvény adatvédelmi el írásaihoz, és a statisztikai adatokat egy bizonyos közösség 

érdeksérelmére használta fel. A megfogalmazott kételyek, kérdések miatt szükségessé vált a 

Census Bureau saját felel sségének, elkötelezettségének újabb kinyilvánítása, kifejtése is.  

Tény, hogy 1942-ben a népszámlálási adatokat valóban felhasználták a japán lakosság 

áttelepítési programjához.152 A Census Bureau adatokat adott át a Hadügyminisztérium San 

151 Clemetson, Lynette: Coalition Seeks Action on Shared Data on Arab Americans. New York Times on the 
Web, 13. August 2004. és Homeland Security Given Data on Arab-Americans. New York Times, 2004. júli-
us 30. 

152 Különbséget teszünk a kisebb területeken él kre vonatkozó adatok helytelen felhasználásából adódó vélet-
len, illetve a tudatos, a vonatkozó szabályokat megszeg  adatfelhasználás között. Az el bbi csak akkor ke-
rülhet  el, ha semmilyen adatközlésre nem kerül sor. 
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Franciscoban m köd  Nyugati Parancsnokságának, amely felel s volt a háborús ki-, illetve 

inkább áttelepítési programért. A Census Bureau-ban lefolytatott bels  vizsgálat azonban ki-

mutatta, hogy az adatátadás során nem sértették meg a statisztikai törvényt, és az egyedi re-

kordokat nem használták fel a program végrehajtásánál, s t azok felhasználásának elképzelése 

komolyan fel sem vet dött.153 A megállapítást korabeli feljegyzések és más tények is alátá-

masztják. A külföldi és az amerikai állampolgárságú japán lakosokról két példányban készül-

tek el az adataikat tartalmazó lyukkártyák. Ezeket felhasználták az idegenrendészeti és a kite-

lepítési célokat szolgáló táblázásnál. Az 1940. évi népszámlálás adatait azonban név és sze-

mélyi azonosítók nélkül kapta meg a Hadügyminisztérium, és nem is kértek ilyen azonosítók-

kal ellátott anyagot. Ez a gyakorlat összhangban van a népszámlálási törvénnyel, ett l csak az 

adatszolgáltató felhatalmazása alapján lehet eltérni. A japánok háborús áttelepítési program-

jához a Census Bureau a statisztikai adatokkal, illetve szakért i munkával járult hozzá. Ennek 

ellenére folyamatosan keringenek találgatások, híresztelések, amelyek gyanakvással említik a 

Census Bureau-nak a programban játszott szerepét.  

Mint a bevezet ben említettem, a problémával a Census Bureau a közelmúltban annak 

kapcsán (is) szembesült, hogy a jog, a közvélekedés és a nemzeti válsághelyzet összefüggésé-

ben áttekintette a Belbiztonsági Hivatal részére készül  anyagokat. 2001. szeptember 11-e 

ugyanis jelent sen módosította a Kormány belbiztonsági prioritásait. 2002-ben hozták létre az 

említett új intézményt, a Belbiztonsági Hivatalt, amelynek feladata a háborúval és a terroriz-

mussal összefüggésben a közbiztonsági kérdések figyelemmel kísérése, koordinálása. 2004 

júliusában a Census Bureau nyilvánosságra hozta, hogy a Belbiztonsági Hivatal felügyelete 

alá tartozó Vámügyi és Határ rizeti Iroda 2002-ben és 2003-ban tájékoztatást kért az ország-

ban él  arab közösségekr l. A Census Bureau a kérés teljesítésére – a nyilvánosságra hozott 

adatok között megtalálható, az American FactFinder internetes honlapon elérhet  adatokat 

felhasználva – két összesítést adott át. Az összesítések területi kódok szerinti bontásban be-

mutatják a 10.000-nél lakosnál népesebb településeken él  arab származású népességet.154 A 

tanulmány részletesen bemutatja a Census Bureau erre vonatkozó tevékenységét. Megállapít-

153 Jones, Christa D.: The Role of Population Statistics and the Japanese War Relocation Program. (Kiadatlan 
munkaanyag.) US Census Bureau, 2005. 

154 A 2000. évi amerikai népszámlálás adatai szerint 2000-ben 1,2 millióan vallották magukat arab származású-
nak, közülük 200 ezren Ney Yorkban, illetve New Jersey-ben. Egyes szakért k szerint a tényleges szám en-
nek többszöröse. A 2001. szeptemberi támadást követ  egyik közvélemény-kutatás szerint az amerikai fiata-
lok több mint harmada az amerikai arabokat potenciális terroristának tekinti. American FactFinder, Census 
Demographic and Economic Data. 
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ja, hogy az adatközlés nem teszi lehet vé a személyek azonosítását, és nincs ellentétben a 

népszámlálási törvény személyi adatok védelmére irányuló 13. cikkelyével. A Census Bureau 

úgyszólván udvariassági gesztust tett, amikor külön kigy jtésben átadta az adatokat a Vám-

ügyi és Határ rizeti Irodának Az ilyen jelleg  adatszolgáltatás nem egyedi, hiszen számos 

esetben végeznek ehhez hasonlót kutatóknak, intézményeknek, más közhivataloknak. Az 

adatátadást a sajtó mégis szenzációként tálalta. A New York Times 2004. július30-án úgy 

kommentálta a hírt, hogy “az adatátadás jogilag ugyan nem kifogásolható, egyes civil moz-

galmak és arab-amerikai szervezetek azonban a Census Bureau iránti bizalom veszélyes meg-

ingására utalnak, és felidézik az amerikai japánokról a II. világháború idején adott hasonló in-

formációkat.”155 Felújultak a támadások a Census Bureau 1942. évi közrem ködésével kap-

csolatban, beindult egy sajtókampány. Az indító cikk – a gyalázkodástól a ködösítésig – a re-

akciók özönét indította el. Az egyébiránt nyilvános adatoknak a Census Bureau által a Belbiz-

tonsági Hivatal részére történ  átadásából kiindulva az újságcikkek számos kérdést fogalmaz-

tak meg, felvetve a Census Bureau felel sségét és megkérd jelezve függetlenségét. A Kong-

resszusban, a médiában és a különböz  érdekcsoportoknál megfogalmazott megjegyzések és 

kritikai megállapítások egy kérdésben és két követelményben összegezhet k: 

− adatvédelmi törvény: elkövetett-e törvénysértést a Census Bureau?  

− statisztika és érdeksérelem: a Census Bureau akkor is érdeksérelmet követett el, ha 

egyedi adatokat nem adott át, hiszen egy egész lakossági csoport érdekeit megsér-

tette; 

− érzékeny adatok és közbizalom: a Census Bureau azáltal, hogy egy, a törvény 

végrehajtásában felel s szervnek érzékeny adatokat adott át, bizalmatlanságot kel-

tett, hiszen egy egyébként is gyanakvástól körülvett és nehezen számszer síthet

kisebbségi csoportról adott tájékoztatást.  

Érdekes kontraszként egészen más megközelítést alkalmaz és más következtetésre jut 

egy piackutató cég vezet je, amikor kijelenti:  

“A legtöbb piaci szerepl  nem tudja, hogy miként lehet felhasználni az adatokat a pia-

ci szegmens meghatározására és elérésére... A Census Bureau segít megtalálni, hogy 

mely területeken vannak etnikum-specifikus piacok.... Az amerikai polgároknak meg 

155 Clemetson: uo. 
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kell érteni, hogy ezek nyilvánosan hozzáférhet  adatok, amelyeknek csak annyi köze 

van a Census Bureau-hoz, hogy ott állítják el  azokat.”156

A közbizalom a Census Bureau, de más statisztikai szervezetek adatgy jtéseinél is a 

személyes adatok titkosságának biztosítására épül. A statisztikai szolgálatok m ködését sza-

bályozó ENSZ-alapelvek 6. cikkelye szerint:  

 „A statisztikai szervezetek által statisztikai összeállítások céljából gy jtött személyi 

adatok – függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyekre vonatkoznak – szi-

gorúan bizalmasan kezelend k, és kizárólag statisztikai célokra használhatók.”157  

Ez a kikötés ösztönzi az adatszolgáltatót a pontos és valós adatközlésre, ennek fo-

lyományaként valósul meg a pontos és releváns adatgy jtés. Az el bbi abból a felismerésb l 

táplálkozik, hogy alapvet en magánjelleg  adatok kerülnek összegy jtésre. Az egyedi adatok 

az adott személy és nem a kormány (állami hivatal, statisztikai intézmény stb.) tulajdonát ké-

pezik. A statisztikai szervezetek azért gy jtik az egyénekre vonatkozó információkat, mert ezt 

valamilyen jogszabály, rendelet, vagy rendelkezés a közérdek céljából el írja. Az információ-

ra tájékoztatás, a különböz  intézkedések alátámasztása, adott lépések hatásainak mérése és a 

társadalmi szükségletek meghatározása céljából van szükség. A statisztikai szervezeteknek tá-

jékoztatást kell adni az adatgy jtés céljáról, s egyidej leg kötelezettséget kell vállalniuk arra, 

hogy az adatokat csak összevont formában hozzák nyilvánosságra. A Census Bureau történe-

tében nincs is semminem  utalás arra, hogy a titkossági el írásokat megsértették volna. Bár 

id nként elhangzottak ezzel ellentétes állítások is, de minden esetben bebizonyosodott, hogy 

alaptalan vádaskodásokról volt szó. Az 1942. évet illet en is tényként fogadható el, hogy a 

Census Bureau nem hozott nyilvánosságra egyedi adatokat. A levéltári dokumentumok alap-

ján is megállapítható az a törekvés, hogy ne vegyenek részt semmilyen, az egyéni adatok tit-

kosságát sért  akcióban. Egyébként a legújabb, az amerikai arabokra vonatkozó adatátadást il-

let en is szinte valamennyi bíráló megállapította, hogy a szolgálat valójában nem sértette meg 

a személyes adatok védelmére irányuló el írásokat. Más oldalról viszont igaz, hogy ha nem is 

kerültek nyilvánosságra egyéni adatok, egy adott csoport érdekei sérültek. 

156 Teasley, Brian: Top Twenty U. S. Zip Codes for Americans with Arab or German ancestry. PRWebV 2004. 
augusztus 10. 

157 he United Nations Fundamental Principles of Official Statistics. United Nations Statistical Commission, 
Economic and Social Council, 1994. április. 
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A népszámlálási adatok gy jtésének célja, hogy képet adjon az ország lakosságáról, 

életkörülményeir l, segítsék a döntéshozókat az életkörülmények javítását szolgáló intézke-

dések el készítésében. Az adatvédelemre és a személyes adatok titkosságára vonatkozó jogi 

el írások egyidej leg sem biztosítják, hogy az adatokat ne használják fel valamilyen formá-

ban valakiknek hátrányt jelent  módon is. Annak ellenére, hogy nem adott át egyedi azonosí-

tóval rendelkez  információkat, bírálat érte a Census Bureau-t. Ehhez kapcsolódott a statiszti-

kai szolgálat egyik vezet jéhez írt levélben a japán-amerikaiakra vonatkozó adatközlésre való 

hivatkozás. A levélben a következ ket írják: 

„Jóllehet nem adtak át neveket, a Hadügyminisztérium rendelkezésére bocsátottt sta-

tisztikai információ világos célja bizonyos személyek hátrányos helyzetbe hozása 

(egyesek bebörtönzése) volt. Mindennek ellenére – tudomásom szerint – senkit sem vá-

doltak b nelkövetéssel, legkevésbé a Census Bureau igazgatóját, vagy a Kereskedelmi 

Minisztert.”  

Több hasonló vélekedés is megfogalmazódott, és az arab-amerikaiakra vonatkozó sta-

tisztikai adatközléssel összefügg  bírálatokkal szemben is ez az egyik legfontosabb érv. 

Egyúttal felveti a „statisztikai célú felhasználás” fogalmát, illetve értelmezésének kérdését. 

Másfel l viszont megfogalmazódik egy másik kérdés is, nevezeten, hogy a Census Bureau-

nak – és így általában egy statisztikai szervnek – van-e olyan hatósági jogköre, amely gátat 

szabhat az adatok helytelen felhasználásának. 

VIII.9 Néhány összefoglaló megállapítás 

A statisztikai hivatalok kötelezettséget vállalnak arra, hogy csak egyedi azonosításra nem al-

kalmas adatokat hoznak nyilvánosságra, és a nyilvánosságra hozatal statisztikai célokat

szolgál. Ámde mi a statisztikai célú felhasználás? Egy mindenki számára ártalmatlan, semle-

ges, soha senkit nem sért  cselekedet? Ez jól hangzik. Ki kívánná a statisztikai adatokat hely-

telenül, mások, vagy egy-egy érdekcsoport számára ártó módon felhasználni? Ha a statisztikai 

célú felhasználás csak ezt jelentené, akkor a lényegét l fosztanánk meg. A statisztikai termé-

keknek a törvényhozókat kell tájékoztatni, a mindenkori törvényhozás szükségleteivel össz-

hangban. A hivatalos statisztikát illet en alapvet , hogy az a demokratikus társadalom tájé-

koztatási rendszerének elválaszthatatlan része, amelyik információkat nyújt az ország gaz-

dasági, demográfiai, társadalmi és környezeti állapotáról a kormány, a gazdasági szerepl k és 
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a nagyközönség részére. A közhasznú statisztikai információkat pártatlanul, mindenki szá-

mára hozzáférhet vé kell tenni. 

A statisztikák érintik a települések, a népesség különböz  csoportjait, így implicite 

az egyéneket is, megalapozzák a társadalom különböz  csoportjainak juttatandó központi ala-

pokat, a rájuk vonatkozó döntéshozatalt. Az autópálya építésre, vagy kórházfejlesztésre for-

dítható költségvetési el irányzatok általában rögzített összegek. A statisztikai szolgálat nem 

ígérheti meg az autópálya építést egyik közösségnek sem, és azt sem tudja meghatározni, 

hogy hol épüljön fel egy kórház. A szegénységi vizsgálatokra alapozva a lakosság egy részét 

érint  adóváltoztatásokra kerülhet sor. A hatások jelentkezhetnek kisebb földrajzi térségeken, 

vagy a lakosság meghatározott csoportjainál. Az adatokból készült összesítéseket a gyakorlat-

ban folyamosan használják, méghozzá úgy, hogy a használat a lakosság egy részét kedvez en, 

más részét kedvez tlenül érinti. Az adatbiztonság, a személyi adatok védelme követelményei-

nek betartása nem véd meg bennünket attól, hogy az adatokat egyesek (egyes csoportok) ér-

dekeit sért  módon (is) felhasználják. A statisztikai adatok – különösen a nyilvános adatok – 

a társadalomra vonatkozó számos kérdés megválaszolását segítik. A statisztikai intézmény 

ugyanakkor nem vállalhat felel sséget az általa publikált adatok felhasználásáért. Kezdemé-

nyezheti viszont annak vizsgálatát, hogy a társadalom és a statisztikai m vel i azonosan ér-

telmezik-e a törvényeket, a hivatalok felel sségét, magukévá teszik-e a szakmai követelmé-

nyeket és etikai normákat. A statisztikai intézmény feladata és egyben korlátja, hogy olyan 

adatokat közöljön, amelyek nem sértik az egyének jogait, biztosítják a személyes adatok tit-

kosságát. Természetesen – széls ségesen fogalmazva – az egyéni adatok nyilvánosságra kerü-

lésének csak az lehet a tökéletes biztosítéka, ha egyáltalán nem publikálják a begy jtött in-

formációkat, még összevont formában sem. Ez azonban a statisztikai tevékenység halálát je-

lentené. 

A népszámlálásért felel s intézménynek is ismernie és jeleznie kell az érzékeny ada-

tok gy jtésének lehetséges konzekvenciáit. A nyitottság és átláthatóság követelményének 

megfelelve a társadalom különböz  csoportjai számára lehet vé kell tenni a népszámlálás te-

matikájának alakításában való részvételt. (Természetesen ugyanilyen fontos legalább az álta-

lános adatközlési koncepció kialakításához a legszélesebb körben felmérni az adatigényeket.)  

Az adatokat több csoportosításban, többféleképpen és különböz  célokra lehet fel-

használni. Az alapelvekkel összhangban ezért fontos az adatszolgáltatás pártatlansága. A 
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Census Bureau – mint a sokoldalú vizsgálatokból kiderült – sem 1942-ben, sem 2002-2003-

ban nem követett el jogsértést, vagy akár etikai vétséget. Azt tette, ami egy statisztikai intéz-

ményt l elfogadható: egyfel l megtartotta a válaszadóknak adott titoktartási fogadalmat, más-

fel l a megfelel  id ben megadta a döntéshozóknak a szükséges tájékoztatást. Ugyanakkor 

tagadhatatlan, hogy felvet dik a szabályozások értelmezésének, valamint az adatszolgáltatók-

kal szembeni felel sség új dimenzióinak a problémája, az adatgy jtések általános nélkülözhe-

tetlensége és az adatközlések esetleg partikuláris érdekeket sért  jellege közti ellentmondás. 

Számos példája van tehát a statisztikai intézmények tevékenysége és az általuk produkált ada-

tok felhasználása között meglév  feszültségeknek. Ezek feloldása általában nem egyszer  fel-

adat, ám e dilemmákra a statisztikai szervezetnek, illetve vezet inek kell megoldást találni-

uk. 
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IX. Nemzetközi és hazai statisztikai 
osztályozási rendszerek 

IX.1 Az osztályozások fajtái és céljai 

IX.1.1 A nemzetközi osztályozások kialakulása és céljai 

A statisztikai munka egyik alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon egy olyan egyezmé-

nyes keretrendszer, amely a meglévõ statisztikai adattömeget közérthetõ, bemutatásra, elem-

zésre és összehasonlításra alkalmas módon rendezi el. A statisztikai adatok felvételéhez, fel-

dolgozásához, összeállításához, valamint közléséhez a közös nyelvet az osztályozási rend-

szerek szolgáltatják.  

A nemzetközi osztályozások létrehozása terén az els  hatékony lépéseket még az 

1920-30-as években a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a Népszövetség kezdeményezései 

jelentették. El bbinél a foglalkozások osztályozására dolgoztak ki szabványt, majd a Népszö-

vetség szakért i a tevékenységi szabályozás legf bb elveit határozták meg. 1938-ban tették 

közzé a nemzetközi kereskedelem ún. minimális árulistáját, amelyb l a kés bbiekben a külke-

reskedelmi áruforgalom megfigyelésére szolgáló osztályozási rendszer kifejl dött. Az ENSZ 

statisztikai f osztálya és több szakosított szervezete pedig a kés bbiekben rendszeresen fog-

lalkozott a megújítást igényl  területek és a felmerül  nehézségek feltárásával, az osztályozási 

rendszerek teljes vagy részleges átdolgozásával, frissítésével. A helyzetelemzések számos in-

dokolatlan eltérésre világítottak rá, olyan esetekben is, amikor a vizsgált nemzetközi osztá-

lyozások elvileg azonos koncepción alapultak. Így egyre sürget bben fogalmazódott meg az 

igény az együttm ködés szervezettebbé és hatékonyabbá tétele iránt. A munkába el bb önál-

ló szerepl ként, majd a nemzetközi szervezetekkel egyre inkább összehangolva belépett az 

EU Statisztikai Hivatala is. Már a kezdetekt l szorgalmazták a nemzetközi osztályozások 

összhangjának biztosítását, egyrészt a tevékenységek és a termékek, másrészt a tevékenysé-

gek és a foglalkozások osztályozásai között. (Tárgyunk szempontjából ez utóbbi azért különö-

sen fontos, mert a foglalkozások megfigyelése nagy szerepet játszott a népszámlálási mód-

szertan fejlesztésében is.) Ma is iránymutató az az álláspont, hogy a nemzetközi gazdasági és 

társadalmi osztályozások ne legyenek túlságosan részletesek, mivel f  feladatuk ezen osztá-

lyozások alapstruktúrájának megteremtése, és hogy ezt a keretet az egyes országok saját szük-
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ségleteiknek megfelel en tölthessék ki a rájuk jellemz , számukra fontos részletez  tételek-

kel. 

A sokoldalú el készít  munka eredményeként az ENSZ statisztikai f osztálya – a 

központi koordinátor szerepére is vállalkozva – kidolgozta a gazdasági és társadalmi osztá-

lyozások nemzetközi családjának f bb jellemz it, s egyúttal felvázolta a fejlesztések össze-

hangoltabb rendszerét is. A javaslat szerint az osztályozások családjának határait oly módon 

célszer  megvonni, hogy abba a nemzetközi, a regionális és a multinacionális szinten használt 

ajánlások, illetve szabványok mellett a megfelel  nemzeti osztályozások is beletartozhassa-

nak. Az osztályozások a következ  alaptípusokba sorolhatók: 

– referencia osztályozások, amelyeket az ENSZ Statisztikai Bizottsága vagy más 

hasonló kompetenciájú nemzetközi szerv (például az ILO, UNESCO, WHO, 

WTO, IMF)158 fogadott el, és általános hivatkozási alapul szolgálnak; 

– származtatott osztályozások, amelyek a referencia osztályozásokra épülnek, kö-

vetik azok struktúráját és épít elemeit, de mélyebb részletezéseket is tartalmaznak; 

kialakításuk nemzeti és több országra kiterjed  felhasználást tesz lehet vé; 

– kapcsolódó osztályozások, amelyek csak bizonyos szinteken felelnek meg az 

adott referencia osztályozás csoportjainak; struktúrájuk, épít elemeik különböznek 

a megfelel  referencia osztályozáséitól, azokhoz els sorban megfeleltetési tábláza-

tok (fordítókulcsok) révén kapcsolhatók.159

A nemzetközi gazdasági és társadalmi osztályozások családjának témáiról és a „csa-

ládtagok” közötti összefüggésekr l a következ  táblázat nyújt áttekintést:160

158  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, Egészség-
ügyi Világszervezet, Kereskedelmi Világszervezet, Nemzetközi Valutaalap. 

159 http://unstats.un.org/unsd/cr/family1.asp 
160 A táblázat, a felsorolás és a magyarázat egy ENSZ-konferencia beszámolóján alapul, amelyet ismertetett: 

T  Lászlóné dr.: A statisztikai osztályozások nemzetközi összehangolásának új irányzatai. Statisztikai 
Szemle, 77. évf. (1999) 6. sz. 422–430. 
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A rövidítések a következ  nemzetközi gazdasági és társadalmi osztályozásokat jelölik: 

ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (Gazdasági Te-
vékenységek Szabványos Nemzetközi Ágazati Osztályozása); 

NACE: Nomenclature générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes 
(Gazdasági Tevékenységek Általános Nemzetközi Osztályozása az Európai Közösségek ke-
retében); 

NAICS: North American Industry Classification System (Észak-Amerikai Ágazati Osztályozási 
Rendszer); 

ANZSICS: Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (Ausztrália és Új-Zéland 
Szabványos Ágazati Osztályozása); 

CPC: Central Product Classification (Központi Termékosztályozás); 

HS: Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonizált Áruleíró- és Kód-
rendszer); 

CPA: Classification of Products by Activity (Termékek Tevékenység Szerinti Osztályozása); 

SITC: Standard International Trade Classification (Szabványos Nemzetközi Kereskedelmi Áruosz-
tályozás); 

TS: Trade in Services (Szolgáltatások Külkereskedelmi Osztályozása); 

COFOG: Classification of the Functions of Government (Kormányzati Funkciók Osztályozása); 

COICOP: Classification of Individual Consumption according to Purpose (Lakossági Fogyasztás Ren-
deltetés Szerinti Osztályozása); 

COPNI: Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (Háztartásokat 
Segít  Nonprofit Intézmények Fogyasztási Kiadásainak Osztályozása); 

ICSE: International Classification of Status in Employment (Foglalkozási Viszony Nemzetközi 
Osztályozása); 

ISCO: International Standard Classification of Occupations (Foglalkozások Nemzetközi Szabvá-
nyos Osztályozása); 

ICD: International Standard Classifications of  Diseases and Related Health Problems (Betegsé-
gek és Kapcsolódó Egészségügyi Problémák Nemzetközi Szabványos Osztályozása); 

ICIDH: International Classifications of Impairments, Disabilities, and Handicaps (Egészségi Káro-
sodás, Rokkantság, Fogyatékosságok Nemzetközi Osztályozása); 

ISCED: International Standard Classification of Education (Iskolázottság Nemzetközi Szabványos 
Osztályozása); 

M49: Standard Country or Area Codes for Statistical Use (Szabványos Ország- vagy Térségkódok 
Statisztikai Célokra). 

Referencia Származtatott Kapcsolódó 
Témakör 

osztályozások 

Gazdasági tevékenységek ISIC NACE NAICS, ANZSICS 

Termékek és szolgáltatások CPC, HS CPA, SITC TS 

Kiadások, rendeltetés szerint COFOG, COICOP, COPNI, COPP   

Foglalkoztatás, foglalkozás ICSE, ISCO ISCO-COM  

Társadalmi témák ICD, ICIDH, ISCED   

Ország, régió M49   
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Az ENSZ meghatározta a különböz  típusú osztályozások használatának, karbantartá-

sának és harmonizációjának f bb alapelveit. Ezek közé tartozik, hogy az osztályozásokat ke-

zel  intézmények gondoskodjanak a megfelel  nómenklatúrák, rendszerek id szakos, illetve 

szükség szerint történ  frissítésér l, felülvizsgálatáról, a többi rendszerhez való kapcsolódás 

vagy illeszkedés megoldásairól, a kölcsönösen szükséges módosítások átvezetésér l, az e 

munkákkal összefügg  tájékoztatásról, oktatásról, a referencia, a származtatott és a kapcsoló-

dó osztályozások közötti közeledésr l, továbbá szakért i munkával segítsék a szükséges for-

dítókulcsok, kódjegyzékek kidolgozását. Itt a tennivalók skálája az osztályozások fejlesztésé-

nek stratégiai megfontolásaitól kezdve a konkrét eljárások módszereinek kidolgozásáig terjed. 

Ugyancsak fontos szempont a statisztikai osztályozások szerepe a politikai döntések megala-

pozásában, a nemzetközi szervezetek koordinációs feladatvállalása, az egyes nemzeti statisz-

tikai hivatalok szerepe az osztályozások fejlesztésében és alkalmazásában, a felhasználók 

szükségleteinek feltárása, az ellentmondó igények kezelése, az egységes alkalmazást segít

eszközök (magyarázatok, tárgymutatók, kézikönyvek stb.) kidolgozása, használatuk oktatása, 

osztályozási adatbankok tervezése, a vitatott megoldások célszer ségének ellen rzése. A 

meghirdetett elvek között szerepelt az a követelmény, hogy szoros kapcsolatot kell biztosítani 

a tevékenységi (ágazati), a foglalkozási, a termék- és áruosztályozások között. Ez azóta kib -

vült azzal a szándékkal, hogy a foglalkozási és ágazati nómenklatúrákhoz nemzeti és nemzet-

közi szinten kapcsolódjék az oktatási osztályozási rendszer is. 

IX.1.2 Az informatika szerepe az osztályozások kialakításában és alkalmazásában 

A technikai és gazdasági fejl dés felgyorsulása, a tevékenységek és a foglalkozások fokozot-

tabb specializálódása, a nagy gyakorisággal megjelen  új termékek és szolgáltatások egyre 

rugalmasabb reagálást igényelnek az osztályozásokkal foglalkozó szakemberekt l is. A nem-

zetközi gazdasági és társadalmi osztályozások családjának eredményes és összehangolt m -

ködése már nem képzelhet  el a hagyományos módszerekkel, amelyekre a szakaszos, több 

éves, szakterületenként külön-külön végrehajtott felülvizsgálatok, revíziók voltak a jellemz k. 

Ugyanakkor a technikai háttér, az új informatikai lehet ségek jelent s fejl dése, és rendkívül 

gyors terjedése a feltételeket is megteremtette az érdemi változtatáshoz.  

Az alábbiakban a statisztikai felvételek, különösen a népszámlálások szempontjából 

fontos néhány nemzetközi osztályozási rendszer ismertetése következik. 
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IX.2 A gazdasági tevékenységek nemzetközi és hazai ágazati osztályozási 
rendszere161

IX.2.1 A tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban 

A gazdasági tevékenységek osztályozása központi helyet foglal el a statisztikai osztályozá-

sok között. Az elmúlt évtizedek során az egyes országok saját igényeik kielégítése céljából 

vagy önálló osztályozásokat fejlesztettek ki, vagy a már meglév  nemzetközi rendszereket al-

kalmazták. A koordinálatlan megközelítés következtében különféle nemzeti osztályozási 

rendszerek jöttek létre, amelyek – még ha meg is feleltek a nemzeti igényeknek – nem voltak 

alkalmasak a nemzetközi összehasonlítások céljára, az Európai Unió szempontjából alapvet -

en fontos egységes piac m ködését nem segítették. A nemzetközi szervezetek éppen ezért 

igen nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti tevékenységi osztályozások harmonizálására. Ebben 

a munkában az ENSZ statisztikai szervezetei meghatározó szerepet játszanak. Az ENSZ kere-

tében 1948-ban fogadták el a gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozása 

(ISIC) els  változatát162, amely azóta három felülvizsgálaton ment keresztül. (A jelenleg ér-

vényes ISIC Rev.3. változatot 1989-ben hagyta jóvá az ENSZ Statisztikai Bizottsága.) Az 

ENSZ tevékenységi osztályozása alapján dolgozta ki az Európai Unió a saját osztályozását, 

amelynek rövidített megnevezése NACE.163 A jelenleg érvényes NACE Rev.1. változata 

szerkezetében és tartalmában az ENSZ ISIC Rev.3.-hoz igazodik, de annál részletesebb bon-

tást érvényesít. A NACE Rev.1. statisztikai alkalmazása az Európai Unió tagországaiban 1993 

óta EU tanácsi rendelet164 alapján kötelez . 

Az els ként készített, azaz referenciának tekintett ENSZ ágazati (tevékenységi) osz-

tályozási rendszer és az abból származtatott uniós nómenklatúra nemcsak technikai szem-

pontból különbözik, hanem a használatra vonatkozó el írások szigorában is. Az el bbi ugyan-

is csupán ajánlás, amelyhez az egyes országok saját nemzeti tevékenységi osztályozásai az 

összehasonlíthatóság biztosítása mellett igyekeznek alkalmazkodni. Az Európai Unión belül 

azonban a NACE alkalmazása kötelez . Ez nem a szó szerinti másolás kötelezettségét jelenti, 

hanem azt, hogy minden osztályozási szinten csak olyan struktúrában lehet a gazdasági tevé-

161 A fejezet A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi 
meghatározása (TEÁOR ’98). KSH, 1997. cím  kiadvány alapján készült. 

162 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Third Revision (United Nations, 
New York, 1990, M/4/Rev.3.) 

163 Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes. 
164 Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic 

activities in the European Community (Official Journal of the European Communities, L 293, volume 33) 
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kenységekre vonatkozó statisztikai adatokat közölni, amelyekb l a NACE szerinti osztályozás 

is egyértelm en el állítható. (Tehát nem zárja ki a NACE-nál részletesebb, az adott országok 

speciális helyzetét jobban tükröz  nemzeti osztályozások alkalmazását.) Az új rendszer kidol-

gozása során ugyanakkor ellentétek vet dtek fel a gyors m szaki haladásuk miatt speciális el-

téréseket szorgalmazó legfejlettebb államok, illetve a – f leg gazdasági okokból, lényegében a 

pénzügyi eszközök és a megfelel en képzett szakemberek hiánya miatt – csak lassúbb átalakí-

tásra képes országok érdekei között. Az Európai Unió tevékenységi (illetve néhány termék-) 

osztályozásának nagyfokú részletezettségét illet en pedig az a tapasztalat, hogy a kis orszá-

gok esetében a szakágazatok nagy számától várt el nyök gyakran nem érvényesülnek az ala-

csony esetszámok miatt. 

A NACE a hasonló fejlettségi szinten álló országok gazdasági tevékenységei rendsze-

rén alapul, ezért igen részletez  osztályozási struktúrát alakított ki, míg az ISIC Rev.3., tekin-

tettel a világ valamennyi, a fejlettség igen változatos szintjein álló országok, régiók tevékeny-

ségi megoszlására, kevésbé részletez . (Az ISIC a legalsó – négy pozíciós – szinten 292 szak-

ágazatot tartalmaz, a NACE Rev.1. pedig 513 szakágazatot különböztet meg.) 

A magyar KSH 1992-ben vezette be a NACE Rev.1 els  két szintjének megfelel , tel-

jes részletezettségében 366 szakágazatot tartalmazó új ágazati osztályozási rendszerét, azon-

ban már akkor világos volt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás el készítése során a 

teljes, valamennyi szinten azonos osztályozási struktúrát kell bevezetni. Ez a TEÁOR’98 (Te-

vékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere) bevezetésével meg is valósult. 

IX.2.2 A gazdasági tevékenységek osztályozási szempontja: a tevékenységek jellege 

Az ágazati osztályozási rendszer a gazdasági tevékenységeknek jellegük szerinti osztályozását 

jelenti, amelynek alapját a társadalmi munkamegosztás keretében megvalósuló szakosodás, a 

munkamegosztás fejlettsége, jellege, a termelés szervezési szintje, módja, a termelés irányult-

sága képezi. Ebb l adódóan fontos integráló szerepkört is betölt, és viszonyítási alapul szolgál 

több gazdaságstatisztikai nómenklatúrához. 

A termel tevékenységek jellegét – ennek megfelel en – együttesen azok a kritériu-

mok határozzák meg, hogy mi az el állított termékek és szolgáltatások jellege és felhasználási 

célja, milyen termelési technológiát alkalmaznak, és milyen inputokat használnak fel. A f

szempont azonban a kibocsátott termék vagy a nyújtott szolgáltatás jellege. 
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A tevékenységek osztályozásában nem játszik szerepet az a körülmény, hogy a terme-

lés milyen tulajdon- vagy gazdálkodási formában megy végbe, milyen módon történik az el -

állított termékek és szolgáltatások értékesítése (például piaci vagy nem piaci cserében), és mi 

jellemzi a m ködés egyéb körülményeit. 

Az ágazati osztályozás szempontjából a tevékenységek három típusa határolható el: 

− a f tevékenység, 

− a másodlagos tevékenység, 

−  a kisegít  tevékenység. 

A f tevékenység és a másodlagos tevékenység jellemz je, hogy a statisztikai egysé-

gen kívüli továbbadásra szánt termékeket és szolgáltatásokat állít el . Ezen belül a f tevé-

kenység a statisztikai egység azon tevékenysége, amely a legnagyobb hozzáadott értéket el -

állító nemzetgazdasági ágon, alágon, ágazaton, alágazaton belül a legnagyobb hozzáadott ér-

téket termeli. 

A kisegít  tevékenységek célja, hogy el segítsék a f - vagy a másodlagos tevékenysé-

gek végzését, de önállóan csak kivételes esetben kerülnek a statisztikai egységen kívüli to-

vábbadásra, többnyire kisegít  szolgáltatások nyújtását jelentik. Ilyen például a raktározás, a 

marketing, a takarítás stb.  

IX.2.3 Az osztályozás legfontosabb besorolási egysége: a statisztikai egység 

A tevékenységi osztályozások nemzetközi összehangolása során nagy hangsúlyt fektetnek a 

gazdasági egységek meghatározására és a megfogalmazások egységesítésére. A tevékenységi 

osztályozás legfontosabb alkalmazási területe a gazdasági egységek megfigyelése, és ezek ér-

dekében a különböz  tevékenységeket végz  gazdasági egységek besorolása a f tevékenysé-

güknek megfelel en. A statisztikai egységek kialakítása több szempont együttes figyelembe-

vételével történhet. Ilyen követelményként támasztható, hogy a gazdasági egység: 

− (lehet leg) önálló döntéshozatali lehet séggel rendelkezzen a megfigyelt tevé-
kenység vonatkozásában, 

− minél inkább homogén jelleg  tevékenységet folytasson, 

− azonosítható legyen a statisztikai megfigyelés számára. 
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A nemzetközi gyakorlat az említett követelmények együttes érvényesítésére törekszik. 

Ennek érdekében többfajta statisztikai egységet különböztetnek meg.165 A korábbi magyar 

statisztikai gyakorlat egyetlen statisztikai egységtípust, a gazdasági szervezetet166 tekintette a 

besorolás egységének, és ez általában nem párosult a szervezeten belül végzett tevékenység-

fajták számbavételével. Emiatt durvább és kevésbé homogén tevékenységi bontás állítható 

el , mintha a részletesebb statisztikai egységek szintjén történne a megfigyelés. (Ez általában 

azzal a következménnyel járt, hogy a nemzeti tevékenységi struktúrát a tevékenységek össze-

tételének a gazdálkodó szervezeten belüli módosulása felnagyítva változtathatta meg.) 

A KSH regisztrál gazdasági szervezetnél kisebb statisztikai egységeket is, például a 

10-nél több f t foglalkoztató telepeket és a kiskereskedelem, vendéglátás, szálláshely szolgál-

tatás egységeit. A telep a szervezet gazdasági tevékenységet végz , területileg különálló egy-

sége (m hely, gyár, raktár, bánya stb.), amely földrajzilag körülhatárolható helyen fekszik. 

Önálló telepnek kell tekinteni a meghatározott levelezési cím (település, utca, házszám, hrsz.) 

alatt elhelyezked  területi egységeket. A mez gazdasági és erd gazdálkodási szervezet által 

megm velt területeken található épületek – melyekben gazdasági tevékenységet folytatnak – 

telepnek min sülnek. A regiszter szempontjából az épít iparban csak az állandó jelleg  telep-

helyet tekintjük telepnek, az építés helyét nem. 

IX.2.4 Az osztályozás hierarchikus szerkezete 

Az ISIC és a NACE új változata egyaránt négy szintet különböztet meg. A besorolás szintjeit 

a hierarchiában alulról felfelé haladva az osztály (class), csoport (group), f osztály 

(division) és f csoport (section) elnevezéssel különböztetik meg. Mindkét nemzetközi ajánlás 

a legfels  szinten 17 f csoportot, a második szinten 60 f osztályt különböztet meg. A fels

két hierarchiaszinten a két osztályozás megegyezik. Az ISIC és a NACE a harmadik és ne-

gyedik szinten már eltér  részletezettség  bontást alkalmaz, az ISIC csoportjai és osztályai 

azonban – a korábban említett elveknek megfelel en – a NACE-b l összevonással mindig 

el állíthatók. 

165 A nemzetközi gyakorlatban a gazdasági tevékenység szempontjából a statisztikai egységek három típusát 
különböztetik meg. A gazdasági szervezet (enterprise) az a statisztikai egység, amely autonóm valamennyi 
termelési és pénzügyi döntésben; a tevékenységi egység (kind-of-activity unit) az a statisztikai egység, 
amely homogén a gazdasági tevékenység jellegét illet en (de nem feltétlenül homogén a területi elhelyezés 
tekintetében); végül a telephely (local unit) homogén a területi elhelyezést illet en. 

166 A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását ld. A gazdasági szervezetek gazdálkodási 
forma szerinti osztályozása és tartalmi meghatározásuk. KSH, 1994. cím  kiadványt. 
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A magyar statisztika saját osztályozási rendszerében hagyományait követve a gazda-

sági ág (f csoport), ágazat (f osztály), alágazat (csoport) és szakágazat (osztály) elnevezése-

ket használja a hierarchiaszintek megkülönböztetésére.  

IX.2.5 A besorolás általános alapszabályai 

A statisztikai regiszterekben fel kell tüntetni a statisztikai egységek (gazdasági szervezet, te-

lep) fontosabb tevékenységeit, és ki kell jelölni a f tevékenységet szakágazati (négypozíciós) 

szinten. 

A f tevékenység megállapítása természetesen csak akkor jelent nehéz feladatot, ha a 

gazdasági egység egynél több tevékenységet végez, hiszen egyetlen tevékenység végzése érte-

lemszer en egyben maga a f tevékenység. F tevékenységnek kell min síteni a gazdasági 

egység azon tevékenységét, amely valamely mutatószám alapján megel zi az összes többit. 

Ennek érdekében el kell dönteni, hogy melyik legyen a kiválasztott mutatószám, továbbá a 

tevékenység súlyának meghatározásánál milyen értékhatárokat kell figyelembe venni. 

A mutatószám kiválasztása: alapértelmezés szerint a hozzáadott érték. Amikor nincs 

mód a hozzáadott érték szakágazati szint  meghatározására, akkor vagy a kibocsátás vagy a 

ráfordítás valamely mér száma (bruttó kibocsátás vagy nettó árbevétel, illetve bér és kereseti 

adatok) alapján kell meghatározni a f tevékenységet. A költségvetési szervezeteknél els sor-

ban a ráfordítás, illetve a bruttó munkajövedelem alapján határozható meg a f tevékenység.  

A fentiekben leírt alapelvek minden gazdasági egység f tevékenysége meghatározásá-

ra nézve általánosan érvényesek. Vannak azonban olyan gazdasági egységek, amelyek terme-

lésének jellegéb l adódóan nem lehet a különböz  tevékenységeket egyértelm en különvá-

lasztani, holott a besoroláshoz erre szükség lenne. Ezekben az ágazati besorolhatóság szem-

pontjából többféle (legalább kétféle), egymással összefügg  (párhuzamos vagy technológiai-

lag sorrendbe állított, integrált) tevékenységet folytatnak.167  

167 Két ilyen esetet lehet megkülönböztetni: a vertikális és a horizontális integrációt. Az el bbi akkor fordul el , 
ha ugyanazon egységben a termelés különböz  szakaszait egymást követ en végzik, és ahol az egyik terme-
lési folyamat kibocsátása egyúttal a következ  inputjául szolgál; például a favágást a faf részeléssel; vagy az 
agyagbányászatot a téglagyártással; a m szálgyártást a textilgyártással együtt folytatják. A második fajta in-
tegráció azon egységekre jellemz , ahol ugyanazon termelési tényez ket egyidej leg különböz  tevékeny-
ségekhez használják fel, és ezen tevékenységeket nem lehet az egyes egységekre szétválasztani; például 
pékáruk készítését kombinálják csokoládés cukrászsütemények elõállításával. Az integráció jellegét l, a le-
hetséges kapcsolódásoktól függetlenül itt is az általános szabály az érvényes. 
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A másodlagos tevékenység megállapításához a f tevékenységen kívül az összesenb l 

(100%-ból) szakágazati szinten a legnagyobb részarányt képvisel  tevékenységet kell megje-

lölni. 

IX.2.6 Néhány példa speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos besorolási szabályokra 

A mások által gyártott termékek, szolgáltatások saját vagy más nevében történ  értékesítését 

– az ügynöki, közvetít i tevékenységet – kereskedelmi áru esetén általános szabályként a 

Nagy- és kiskereskedelem ágba kell sorolni. 

Az építmény m ködéséhez szükséges termék vagy eszköz üzembe helyezése vagy 

helyszíni összeszerelése az épít iparba tartozik. Az ipari berendezések, technológiai rendsze-

rek helyszíni összeszerelése, üzembe helyezése ugyanabba a tevékenységi csoportba tartozik, 

mint a termék gyártása. A gépek, berendezések, felszerelések javítását, felújítását vagy nagy-

javítását általában ugyanazon csoportba kell sorolni, ahová azok termelését. 

IX.2.7 A TEÁOR’98 f csoportjai 

A Mez gazdaság, vadgazdálkodás, erd gazdálkodás  
B Halászat 
(C+D+E Ipar) 
C Bányászat  
D Feldolgozóipar  
E Villamosenergia-, gáz-, g z-, és vízellátás  
F Épít ipar  
G Kereskedelem, javítás  
H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  
I Szállítás, raktározás, posta és távközlés  
J Pénzügyi tevékenység  
K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás  
L Közigazgatás, védelem; kötelez  társadalombiztosítás  
M Oktatás  
N Egészségügyi, szociális ellátás  
O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás  
P Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás  
Q Területen kívüli szervezetek, testületek  

IX.3 ISCED – Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere 

IX.3.1 Rövid történeti áttekintés 

Az oktatás rohamosan növekv  gazdasági, társadalmi és politikai fontossága indokolta, s t 

nélkülözhetetlenné tette, hogy min ségének javításához, felhasználhatóságának szélesítéséhez 

és nemzetközi összehasonlításához egyértelm , gyorsan aktualizálható, elemzési célokra jól 

felhasználható és érthet  mutatókkal lehessen jellemezni. Ilyen mutatók már korábban is lé-

teztek, de általános statisztikai használatuk gyakorlata nehezen terjedt el. Az OECD 1995-t l 
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jelenteti meg a több mint 50 mutatót, 100 táblázatot és sok grafikont tartalmazó kiadványát 

Education at a Glance: OECD Indicators címmel. Hasonlóképpen sok nemzetközi összeha-

sonlító táblázat és adat szerepel az UNESCO Statisztikai Évkönyveiben, valamint a Világ-

bank oktatási adatbázisában 

Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszerét (angol nyelv  rövidítése 

szerint ISCED)168 els  ízben az 1970-es évtizedben az ENSZ oktatási és kulturális szervezete, 

az UNESCO dolgozta ki azzal a világos céllal, hogy a szakemberek számára rendelkezésre 

álljon egy olyan eszköz, amely lehet vé teszi a nemzeti és nemzetközi oktatási statisztikák 

összegy jtését, összesítését és összehasonlítását.  

Az els  ISCED-rendszert 1975-ben, Genfben az UNESCO által megrendezett Nem-

zetközi Oktatásügyi Konferencia fogadta el és hagyta jóvá. Ennek a rendszernek részleges fe-

lülvizsgálatára és kiigazítására, a 90-es évek második felében került sor. Ezt az oktatási rend-

szerek fejl dése, mindenek el tt a szakképzési rendszerek és szintek diverzifikálódása, az 

oktatás és képzés új formáinak (például távoktatás) széleskör  térhódítása, és egyéb 

technológiák megjelenése, röviden az új realitásokhoz történ  adaptálás szükségessége 

indokolta. A korszer sítés egyik legmarkánsabb eleme, hogy a rendszerbe önálló képzési 

szintként bekerült a középfokú és fels fokú oktatási szint között elhelyezked  „post-

secondary” oktatás.  
A jelenleg használatos, ISCED-97 elnevezés  rendszert az UNESCO Közgy lése 

1997 novemberében hagyta jóvá. A rendszer rövid id  alatt egyetemes elfogadást nyert, a sta-

tisztikai munka egyik támpontja, a döntéshozók, valamint az elméleti és alkalmazott oktatás-

tudomány egyfajta iránymutatója lett. További finomítása, a képzés-oktatás különböz  szint-

jeire történ  alkalmazása és értelmezése azóta is folyamatosan napirenden van mind nemzeti, 

mind nemzetközi szinten.  

Az OECD, valamint az Európai Unió oktatással foglalkozó f igazgatósága és statiszti-

kai szolgálata (Eurostat) közösen az UNESCO-val a 90-es évtized legvégén az ISCED átfogó 

felülvizsgálata alapján kidolgozta a rendszer egységes értelmezésének és alkalmazásának 

szempontjait és kritériumait. A három nagy nemzetközi szervezet által az ISCED-97 alapján 

együttesen kidolgozott egységes oktatási statisztikai adatgy jt  rendszer képezi napjainkban 

az alapját az oktatási rendszerek felépítésével, m ködésével és finanszírozásával foglalkozó 

168 International Standard Classification of Education. 
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nemzeti, továbbá a három szervezet által irányított, koordinált nemzetközi statisztikai vizsgá-

latoknak, így a népszámlálások iskolázottsági kérdéseinek és feldolgozásának is.  

IX.3.2 Az ISCED célja  

Az ISCED mindenek el tt olyan egységes és konzisztens statisztikai rendszert képez  mód-

szert szolgáltat, amelynek révén a szakemberek (oktatáspolitikai döntéshozók, tudományos 

kutatók, statisztikusok stb.) számára lehet vé válik az egyes országokban hosszú történelmi, 

kulturális fejl dés eredményeként kialakult, eltér  felépítés  nemzeti oktatási rendszerek 

szerkezetének leírása, összehasonlítása és elemzése, illetve az oktatásügyi döntések el készí-

tése. Ez a vizsgálódás alapvet en három (többé-kevésbé) független változó alapján történik, 

nevezetesen az oktatás, képzés egyes szintjei, id tartama, valamint szakmai területei alapján.  

Az ISCED azáltal, hogy összehasonlíthatóvá teszi a különböz  oktatási rendszereket, 

kiváló lehet séget kínál a szakemberek számára, hogy következtetéseket vonjanak le egy-egy 

adott oktatási-képzési rendszer fejlettségére, hatékonyságára és a lakosság képzettségi szint-

jére vonatkozóan. Az ISCED gyakorlati alkalmazása végeredményben három elemre épül:  

− nemzetközileg elfogadott fogalmakra és definíciókra,  

− az oktatási rendszerek egységes elveken nyugvó osztályozására,  

− egységes módszertani útmutatóra, részletes végrehajtási utasításra. 

Az ISCED-nek nem feladata az oktatás tartalmának a vizsgálata, még kevésbé felada-

ta, hogy egyfajta értékítéletet alkosson, vagy sugalljon a különböz  oktatási rendszerek min -

ségér l, hatékonyságáról, netán az oktatás valamiféle nemzetközileg megszabott filozófiáját, 

célját és tartalmát er szakolja rá az országokra, azok kulturális hagyományai, szokásai, társa-

dalmi-gazdasági körülményei ellenében.  

IX.3.3 Az oktatás fogalma  

Az ISCED szerint oktatásnak min sül minden olyan tudatos, módszeres, szervezett keretek 

között folyó tartós ismeretátadási tevékenység, amelynek célja adott tanulási igények, szük-

ségletek kielégítése függetlenül attól, hogy ez az ismeret-átadás közvetlen személyes verbális, 

vagy nem verbális módon, vagy közvetett csatornák (különböz  kommunikációs eszközök) 

igénybe vételével történik. Magában foglalja mind az eredeti oktatást, azaz a fiatal korban, az 

els  tartós, hivatalos munkavállalást megel z en folytatott tanulást, mind pedig az életpálya 

bármely kés bbi szakaszán végzett tanulmányokat. Más megközelítésben a rendszerben jól 
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megférnek a hagyományos iskolarendszer  oktatás (óvoda, általános és középiskola, fels ok-

tatás), a feln ttképzés, a folyamatos, élethosszig tartó tanulás („life-long learning”), a távokta-

tás, a részid s képzés, a tréningek, a formális oktatási rendszeren kívül es  szervezett és hu-

zamosabb id tartamú oktatási-képzési tevékenységek, a speciális képzési igényeket kielégít

oktatás-képzés (például testi, vagy szellemi fogyatékosok, egyéb okokból hátrányos helyzet

csoportok oktatása) legkülönböz bb formái, függetlenül az azokban érintettek életkorától és 

el képzettségét l. Külön problémát jelent az oktatás fenti definíciójának egyébként minden-

ben megfelel , ám az oktatási program fogalmával nehezen azonosítható tevékenységek beso-

rolása, mint amilyen például a kisgyermek családi körben történ  tanítása. Más esetekben 

maga a program jól azonosítható, viszont nehéz a résztvev k megállapítása, mint például a 

rádión, televízión, Interneten keresztül nyújtott, kifejezetten oktatási célú m sorok, illetve 

szolgáltatások esetében. Ezeket célszer  az oktatási rendszer hozzájuk leginkább hasonló 

szint  és tartalmú programjainak megfelel en besorolni.  

IX.3.4 Oktatási, képzési szint  

Az oktatás, mint folyamat az ismeretek, készségek átadása tekintetében az egyszer t l halad a 

bonyolult felé, minél összetettebb egy adott oktatási program, minél bonyolultabb az oktatás 

tartalma, annál magasabb az oktatás szintje. Az ISCED-rendszer abból indul ki, hogy az ok-

tatás és képzés céljának és tartalmának függvényében szakaszolható, tehát mind nemzeti, 

mind nemzetközi méretekben világosan elkülöníthet  szakaszokra oszlik. Ez azonban nem je-

lenti azt, hogy egy magasabb szintre történ  eljutás elengedhetetlen el feltétele valamennyi 

alacsonyabb szint  oktatási fokozat el zetes elvégzése.  

Miután az egyes nemzeti oktatási rendszerek szakaszolása és az oktatási programok 

tartalma között igen lényegesek az eltérések, s az oktatási programokra vonatkozóan nem lé-

teznek egyetemes nemzetközi normák, az ISCED az oktatási programokat egységesen értel-

mezett és alkalmazott fontossági sorrendbe rendezett, egymást kiegészít  kritériumok alapján 

osztályozza. Ilyen kritériumnak min sül, például az adott képzési szintbe történ  bekerülés 

alsó és fels  korhatára, a felvételi követelmény, a tanszemélyzet számára el irt képzettség, a 

program által jelölt oktatási szakasz sikeres befejezésének/elvégzésének igazolási módja (bi-

zonyítvány/oklevél, stb.). Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a szakértelem és szakkép-

zettség szerinti csoportosítás, valamint az oktatási tevékenységben történ  részvétel között 

nincs általánosan egy-egyértelm  megfeleltetés: az oktatási programban való részvétel, s t 
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annak sikeres befejezése is csak az els  megközelítést jelenti egy személy kés bbi kompeten-

ciája, hozzáértése szempontjából. Itt ugyanis sok esetben a rendszeres oktatási programokon 

kívül es  tevékenységeket is figyelembe kellene venni. Ráadásul a programokhoz tartozó 

elemek sem rendezhet k mindig egyértelm en sorrendbe; egy adott ismeret, illetve szakkép-

zettség megszerzéséhez az oktatás szintjeinek és szakirányainak különféle kombinációival le-

het eljutni. Lehetségesek „horizontális” átjárások is, amelyek során az ismeretek b vülése az 

oktatási szint növekedése nélkül valósul meg. Mindez az összehasonlíthatóság szempontjából 

azt jelenti, hogy az oktatási programok hierarchiája alapján felépített osztályozási rendszer is 

csak korlátozottan tükrözi az oktatási rendszerek sokrét  valóságát. 

IX.3.5 Az oktatási program  

Az ISCED osztályozási rendszer alapját és els dleges kritériumát az oktatási program alkotja. 

Az oktatási program tulajdonképpen olyan el re meghatározott oktatási-képzési cél, vagy 

oktatási feladatok megvalósítására irányuló oktatási tevékenység, amely egymást követ  és 

egymásra épül  lépések láncolatából áll. Az oktatási, képzési cél igen változatos lehet. Irá-

nyulhat magasabb szint  tanulmányokra történ  felkészítésre, egy szakma, foglalkozás gya-

korlásához szükséges szakképzettség biztosítására, vagy egyszer en a meglév  ismeretek 

gyarapítására. Az oktatási programot oktatási kurzusok összességét alkotja. Végcélja nem az 

egyes kurzusok által meghatározott célok puszta összegz dése, hanem új min séget jelent.  

IX.3.6 Az ISCED-97 rendszer által értelmezett oktatási-képzési szintek és szakirányok  

Az ISCED-97 rendszer 7 szintet nevez meg: 

0. általános iskolát megel z  oktatás, 

1. általános iskola (az alapfokú oktatás els  szakasza), 

2. középfokú oktatás alsó tagozata (Magyarországon az alapfokú oktatás második 
szakasza), 

3. középfokú oktatás fels  tagozata, 

4. középiskola utáni, de nem fels fokú oktatás („post-secondary”), 

5. fels fokú oktatás els  szakasza (nem tudományos fokozathoz vezet ), 

6. fels fokú oktatás második szakasza (tudományos fokozathoz vezet ). 

Nyilvánvaló, hogy az országokon belüli, de f leg nemzetközileg rendkívül eltér , id -

ben is sokszor változó iskolarendszereket (például Magyarországon a 4, 6, 8 osztályos általá-

nos iskolákat, a 3, 4, 5, 6, 8 évfolyamos középfokú iskolákat) tekintve nem elegend  ezek 
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megnevezésére hagyatkozni, hanem az elvégzett osztályok számát, az egyes szintekre való be-

lépésnek és azok elhagyásának tipikusan megfelel  kort ajánlott figyelembe venni. Az iskolá-

zottság számos mutatóját tartalmazza széles kör  nemzetközi összehasonlításban az UNESCO 

egyik egészen friss (2005) kiadványa.169

Az el bbiek igazolásául a közoktatás szintjeinek sokféleségét illusztrálja az alábbi táb-
lázat:170

A rendszer ugyanakkor 9 átfogó oktatási, képzési szakterületet tartalmaz: 

1. általános programok, 

2. oktatás,  

3. humán tudományok és m vészetek,  

169 Global Education Digest 2005: Comparing Education Statistics Across the World. UNESCO Institute for 
Statistics, Montreal, 2005. 

170 UNESCO Statistical Yearbook, 1996. 

Kötelez
oktatás Az alap- és középfokú oktatás szakaszai és az ott töltend  évek száma 

Ország korha-
tárai 

id tar-
tama
(év) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ausztria 6–15 9   A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2    
Belgium 6–18 12   A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2 K   
Bulgária 7–16 8    A A A A A A A A K K K    
Cseh Köztársaság 6–15 9   A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2    
Dánia 7–15 9    A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2   
Egyesült Királyság 5–16 11  A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2    
Finnország 7–15 9    A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2   
Franciaország 6–16 10   A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2     
Görögország 6–15 9   A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2    
Hollandia 5–16 11   A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2    
Horvátország 7–15 8    A A A A A A A A K K K K   
Lengyelország 7–14 8    A A A A A A A A K K K K   
Magyarország 6–16 10   A A A A A A A A K K K K    
Németország 6–18 12   A A A A K1 K1 K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2   
Norvégia 7–15 9    A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2   
Olaszország 6–13 8   A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2 K2    
Orosz Föderáció 7–17 9    A A A K1 K1 K1 K1 K1 K2 K2     
Portugália 6–15 9   A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2    
Románia 7–14 8    A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2   
Spanyolország 6–15 10   A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2     
Svájc 7–15 8 v. 9    A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2
Svédország 7–15 9    A A A A A A K1 K1 K1 K2 K2 K2   
Szlovákia 6–15 9   A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2    
Szlovénia 7–15 8    A A A A K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2   
Ukrajna 7–15 8    A A A A K1 K1 K1 K1 K1 K2 K2    
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4. társadalomtudomány, üzleti tudomány és jog,  

5. természettudományok, matematika és számítástechnika,  

6. mérnöki, ipari és épít ipari tanulmányok,  

7. mez gazdaság és állatorvos-tudomány,  

8. egészségügy és szociális ellátás,  

9. szolgáltatások.  

IX.3.7 Iskolázottsági kérdések és osztályozások a magyar népszámlálásokban 

Az iskolai végzettség, a szakképzettség a népesség kulturális helyzete, m veltségi színvonala 

vizsgálatának fontos ismérvei. A magyar népszámlálások már a kezdetekt l megfigyelik a la-

kosság iskolázottságában bekövetkezett változásokat. Az adatok összevethet ségét azonban 

nagyban nehezíti, hogy a magyar népszámlálások 120 éves története folyamán az oktatási 

rendszer többször és alapvet en változott. Ugyanakkor az iskolázottsági szint egyre emel-

kedett, a résztvev k száma folyamatosan n tt. A népszámlálási tematikák minden korban az 

általános m veltség színvonala és az oktatási-képzési szisztéma függvényében alakultak. 

A kérdések az írni-olvasni tudásra, az elvégzett iskolai osztályok számára, a leg-

magasabb iskolai végzettségre és a szakképzettségre, mint f  témakörökre terjedtek ki. Az 

iskolázottság, m veltség vizsgálata tekintetében az els  három népszámlálás kizárólag az 

írás-olvasás ismeretét tudakolta. Ez a kérdés egészen 1960-ig szerepelt az összeírások anya-

gában, majd az iskolai végzettséggel, illetve az elvégzett osztályok számának megkérdezésé-

vel kapcsolódott össze: 1970-ben a “nem járt iskolába”, 1980-ban 0 évfolyam, 1990-ben 

„nincs iskolai végzettsége” válaszok vonatkoztak az írástudatlanokra. A módszer abból fa-

kadt, hogy az analfabéták nagy többsége az iskolába nem jártakból tev dött ki. Az írás-

olvasás ismeretre vonatkozó adatokat valamennyi népszámláláskor feldolgozták. 

A századfordulót követ en – a tankötelezettség törvényi el írása, az iskolahálózat ki-

építése, fejlesztése következtében – a m veltség mérésére az írni-olvasni tudás már nem volt 

elegend . Ezért az 1910. évi cenzustól kezdve bevezették az elvégzett osztályok számának

tudakolását is. A kezdeti három alkalommal ez az elemi iskola 4. és 6., illetve a középiskola 

4., 6., 8. osztályainak kategóriáira terjed ki, majd 1941. és 1949. esetében minden egyes el-

végzett évfolyam jelölésére lehet ség volt. Az ezt követ  három népszámlálás során már min-

den oktatási fokozaton beírható volt a legmagasabb osztályszám (évfolyamszám) , míg 1990-

ben csak az alapfokú iskolák osztályainak jelölésére nyílt mód. A kérdésfeltevés sorrendje 



144

rendje 1960-ban átfordult, addig a magasabb szintt l visszafelé írták el  az osztályokat a kér-

d íveken, ezt követ en az általános iskolától indultak felfelé. Az egyre b vül , több esetben 

egymásra épül  képzési formák mellett a válaszadás egyre bonyolultabbá vált. Ennek részbeni 

ellen rzésére szolgált 1980-ban a befejezés évének megkérdezése. Az elvégzett osztályszám 

feldolgozása 1910-t l rendszeresen megtörtént. 

A befejezett legmagasabb iskolai végzettséget a tanúsító bizonyítványok (érettségi, 

oklevél) számbavételével vizsgálták. A kezdetek 1930-ig nyúlnak vissza, amikor az elvégzett 

osztályok mellett a fels fokú oklevél nevét, majd 1941-t l az érettségi tényét is megkérdez-

ték. Az iskolai oktatás differenciálódásával párhuzamosan 1949-t l már az elvégzett közép-és 

fels fokú iskola megnevezését, 1970-t l az érettségi típusát és jellegét is kérték. Némi vissza-

lépést jelentett az 1980. évi népszámlálás, amikor csupán a befejezett végzettség fajtáját kel-

lett jelölni. Az 1990. évi népszámlálás alkalmával a teljes kör  felvételben ismét a befejezett 

iskolai szintet írták össze, míg a reprezentatív mintában a bizonyítványok, oklevelek részletes, 

táblázat formájú taglalására is lehet ség volt. Az érettségi és oklevél adatok feldolgozása, 

publikálása csak egyes népszámlálásoknál történt meg. A leghosszabb id sor a fels fokú vég-

zettségek tekintetében áll rendelkezésre. Sajnálatos tény, hogy a reprezentatív mintán felvett, 

részletes iskolázottsági adatok közlése a feldolgozás során felmerült problémák miatt sem az 

1970., sem az 1990. évi népszámlálásból nem valósult meg.  

Az iskolázottság megfigyelése keretében a szakképzettség számbavételének jelent -

sége folyamatosan növekszik, hisz ez a munkavállalás és munkaer  felhasználás oldaláról 

egyaránt meghatározó feltétellé válik. Az 1920-1949 közötti népszámlálások közel azonos 

formában csak a szakiskolai végzettség milyenségét kutatták. Az 1941-es cenzustól ezzel 

párhuzamosan a foglalkozási kérdések között is számot kellett adni a tanult mesterségr l egé-

szen 1960-ig, amikor már csak ebben a blokkban szerepelt a téma. A szakképzettség jelent -

ségét felismerve a következ  népszámlálások részletesebb ismertanyagot tartalmaztak. Egye-

dülállóan b séges információkat az 1970-es reprezentatív felvétel szolgáltatott. A szakkép-

zettségre vonatkozó adatok feldolgozására csak 1949-et követ en került sor, cenzusonként el-

tér  részletezettséggel. 

IX.4 Foglalkozási osztályozások 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1919-ben jött létre, a Népszövetséggel egyid ben. 

Egyik feladata, hogy nemzetközi normák és útmutatások révén el segítse az országok mun-
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kaügyi igazgatási rendszereinek fejl dését, a foglalkoztatási és munkaügyi statisztikák mi-

n ségének javítását, valamint az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát. A foglalkozások 

egységes nemzetközi osztályozásának gondolata már 1921-ben felvet dött, de az els  ilyen 

rendszer megjelenésére csak az 1950-es években került sor. Ezt 1968-ban egy módosított vál-

tozat követte, majd 1989-ben jelent meg a máig – kisebb változtatásokkal – érvényes ISCO-

88 rendszer. Ezt az Európai Közösségekben ISCO 88 (COM) néven adoptálták, néhány ki-

sebb módosítással. 

IX.4.1 A foglalkozások nemzeti osztályozásai és felhasználásuk 

A foglalkozások osztályozásának célja, hogy jól meghatározott, egyértelm en elhatárolható 

csoportokba lehessen sorolni egy intézmény, egy ágazat vagy egy ország foglalkozásait, 

munkaköreit. Egy ilyen osztályozás általában két részb l tev dik össze: 

− egy leíró jelleg  részb l, amely lehet egyszer en a foglalkozások megnevezésének 

jegyzéke, de többnyire tartalmazza az egyes foglalkozási kategóriákhoz tartozó 

feladatok rövid leírását is; 

− magából az osztályozási rendszerb l, amely meghatározza, hogy a legrészletesebb 

csoportosításokon belül hol van az egyes foglalkozások helye, illetve hogyan lehet 

ezeket a magasabb kategóriákban összevonni. 

Az összevonások különböz  szintjeit l lefelé haladva eljuthatunk az egyéni foglalko-

zások olyan részletes leírásáig, amelyeket már csak a munkáltatók használnak, például saját 

bérrendszerük kialakításához. 

A foglalkozási osztályozás tartalma és szabályai függenek a felhasználás módjától, 

céljától és elterjedtségét l, ám általában el nyös, ha van egy szabványosztályozás, amely hi-

vatkozási alapul szolgálhat. Ez utóbbit mindig úgy állítják össze, hogy többféle célt szolgál-

hasson. Bár a foglalkozások részletes leírása és az osztályozás struktúrája egységes egészet 

alkot, a különböz  elemek nem egyformán fontosak a felhasználók számára. A legrészlete-

sebb leírásokat els sorban a munkaer -közvetítéssel, szakképzéssel, vándorlásszabályozással 

foglalkozó felhasználók igénylik.  

A foglalkozás alapvet en fontos változó a munkakörülmények, a munkaer -piac és a 

szociális struktúrák leírása és elemzése szempontjából. A törvényhozók és a központi igazga-
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tás felel s szakemberei a foglalkozási adatokat alapinformációkként hasznosítják nyilvános 

érveléseikben, valamint a kormányzati politikában, ideértve a munkaer re, az iskolarendszer-

re, illetve a szakképzésre vonatkozó tervezést is. A vállalati vezet knek a munkafeltételekre 

és a munkaer re vonatkozó tervezés munkahelyi és ágazati szint  megoldásához nélkülözhe-

tetlenek a foglalkozási információk. A pszichológusok a foglalkozás, valamint a dolgozók 

személyisége és érdekei között felmerülhet  kapcsolatok tanulmányozásához kérhetnek ilyen 

információt. A foglalkozási változókra az epidemiológusoknak is szüksége van a munka, va-

lamint a morbiditási és halandósági adatok összefüggéseinek feltárásához. A társadalmi kü-

lönbségek, a rétegz dési, jóléti és életmód vizsgálatokhoz használják egyik f  változóként a 

foglalkozást. A közgazdászok a bevételek és jövedelmek id beli és foglalkozási csoportok 

szerinti megoszlását tanulmányozhatják.  

Mindezen vizsgálatoknál az elemzés céljától függ en a foglalkozás lehet alap- vagy 

segédváltozó. Ez utóbbi esetben a foglalkozással helyettesíteni lehet egy-egy összetettebb jel-

lemz t, mint például a társadalmi-gazdasági csoportot vagy a munkakörülményeket, de az is 

lehet, hogy éppen ilyen változók egyik elemeként veszik figyelembe. 

IX.4.2 A foglalkozások nemzetközi osztályozásai és felhasználásuk 

A nemzetközi foglalkozási szabványosztályozás létrehozásának célja az volt, hogy megköny-

nyítse a nemzetközi kommunikációt a szorosabban vagy tágabban definiált foglalkozási kate-

góriákkal kapcsolatban mind a statisztikusok, mind a többi érdekelt (munkaer -közvetít k, 

pályaorientációs és szakképzési szakemberek) számára. Az ISCO tehát nemzeti szinten is 

többféle felhasználást tesz lehet vé, ugyanakkor nem feledve a nemzetközi jellegéb l fakadó 

különleges szempontokat. A foglalkozási csoportokra vonatkozó, nemzetközi összehasonlítás-

ra alkalmas statisztikák f  alkalmazási területei: 

− az aktív népesség vagy más változók (bérek, jövedelmek, munkaid , foglalkozási 

balesetek, fogyasztás, írni- és olvasnitudás szintje) szerinti megoszlások összeha-

sonlítása bizonyos foglalkozási csoportoknál, két vagy több országra; 

− egyes foglalkozásokra, foglalkozási csoportokra vonatkozó adatok (például átlag-

keresetek, létszámok) összehasonlítása két vagy több országra; 

− összehasonlítható csoportokra vonatkozó, különböz  országokból kapott adatok 

összesítése a megfelel  esetszámok eléréséhez, például a munkahelyi sérülések 

vagy a munkavégzéssel összefügg  megbetegedések vizsgálata céljából. 
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A nemzetközi osztályozás jó szolgálatot tehet azokban az országokban is, amelyekben 

saját osztályozási rendszert dolgoznak ki, vagy a meglév t frissítik: az ISCO-t referenciaként, 

modellként használhatják. Még közvetlenebbül használhatják azokban az országokban, ame-

lyek bármely ok miatt nem tudtak eddig saját osztályozást létrehozni: ilyenkor az ISCO-nak 

kell azt helyettesítenie. Ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni a rendszer minden fe-

lülvizsgálatánál. 

IX.4.3 Az ISCO-88 szerinti besorolás szempontjai és szabályai 

Az ISCO-88 a foglalkozásokat négyszint  hierarchikus keretbe szervezi. A legalsó szinten ta-

lálhatók az egyéni foglalkozások, amelyeket a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalma ha-

tároz meg. Az egy foglalkozás körébe sorolás a feladatok hasonlóságának szintje alapján tör-

ténik, például a „Rádió-, televízió- és egyéb bemondók” foglalkozási kategóriába kerültek a 

hírfelolvasók, rádióbemondók, televíziós bemondók, m sorvezet k, lemezlovasok, riporterek. 

Ezek a munkakörrel járó feladatokban, az adott feladatokat végz  személyt l elvárt tevékeny-

ségben nem egyformák ugyan, a végrehajtáshoz megkívánt adottságokat, képességeket illet -

en mégis elég hasonlóak ahhoz, hogy statisztikai szempontból azonos foglalkozási kategóriá-

ba kerüljenek. 

Az ISCO-88 képzettségi szint és az ISCED kategóriái közötti kapcsolat

ISCO 
képzettségi szint ISCED kategóriák 

Els  szint ISCED 1. szint, azaz általános iskolai oktatás, amely általában 5-7 éves kor-
ban kezd dik, és kb. 5 évig tart. 

Második szint ISCED 2–3. szint, amely a középfokú oktatás alsó és fels  tagozatát foglalja 
magába. Az el bbi 11–12 éves korban kezd dik, és kb. 3 évig tart, míg 
az utóbbi 14–15 éves korban kezd dik, és ugyancsak kb. 3 évig tart. 
Lehetséges, hogy munkahelyi szakmai képzés vagy tapasztalat is szük-
séges, ami egyes esetekben formális szakmunkásképzést jelent. 

Harmadik szint ISCED 5. szint (a 4. szintet itt szándékosan kihagyták), amely általában
17–18 éves korban kezd dik, kb 4 évig tart, amelynek végén olyan ok-
levél jár, amely nem egyenérték  egy els  egyetemi cikluséval. 

Negyedik szint ISCED 6. és 7. szint, amelynél az oktatás ugyancsak 17–18 éves korban 
kezd dik, 3 vagy több évig tart, és a végén egyetemi (vagy azzal 
egyenérték ), illetve posztgraduális diplomát ad. 

A foglalkozások különböz  szinteken történ aggregálásához az ISCO-88 rendszere 

bevezeti a szakértelem fogalmát, amelyet az elvégzend  feladatok bonyolultságától függ  is-

meretek és készségek szintjével definiál. A nemzetközi összehasonlításokhoz csak néhány 
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ilyen szintet érdemes használni: az ISCO-88 a szakértelem négy szintjét használja a hierarchi-

kus rendszer legfels  szintjén. Ezeket részben az Iskolázottság Nemzetközi Szabványos Osz-

tályozása (ISCED), részben a munkakör által megkövetelt formális szakmai képzés alapján 

határozták meg, az alábbiak szerint: 

IX.4.4 Szakértelem, formális képzés, szakmai gyakorlat és tapasztalat 

Az ISCED használata a szakértelem szintjének meghatározásához nem jelenti azt, hogy annak 

megszerzése kizárólag formális képzés formájában történhet, hanem gyakran a gyakorlatban 

vagy informális ismeretszerzéssel valósul meg. Természetesen a magasabb szakképzési szin-

teknél már a formális oktatás a meghatározó. A foglalkozásoknak az ISCO osztályozási rend-

szerben történ  elhelyezése szempontjából egyébként is a feladatok elvégzéséhez szükséges 

ismeretek jellege a dönt  tényez , nem pedig a megszerzésük módja. 

IX.4.5 Az osztályozás struktúrája 

Az ISCO-88 négyszint , hierachikus rendszer, amelyben 

10 f csoport 

28 csoport 

116 alcsoport 

390 foglalkozás 

Az osztályozási rendszer legalsó szintjén lév  foglalkozási egységek általában még to-

vább részletezhet k akár vállalati speciális munkakörökre. Az új rendszer kialakításánál nagy 

mértékben figyelembe vették az el z , ISCO-68 változattal kapcsolatban felmerült felhaszná-

lói észrevételeket. A 28 tételt tartalmazó második szintet például azért vezették be, mert a ko-

rábbi rendszer els  szintjén lév  9 kategóriát a felhasználók túl általánosnak, az akkori rend-

szerben utána következ  szint 83 csoportját viszont már túl részletesnek találták foglalkozási 

struktúrájuk leírásához és az elemzésekhez. 

Az ISCO-88 f csoportjai és a képzettségi szint 
 F csoport ISCO képzettségi szint 

1 Törvényhozók, igazgatási és gazdasági vezet k – 
2 Vezet k, értelmiségiek 4. 
3 Beosztott értelmiségiek és technikusok 3. 
4 Irodai dolgozók 2. 
5 Szolgáltatási és kereskedelmi foglalkozások 2. 
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6 Szakképzett mez gazdasági foglalkozások 2. 
7 Ipari foglalkozások 2. 
8 Gépkezel k 2. 
9 Elemi foglalkozások 1. 
0 Fegyveres er k – 

Az ISCO-88 tíz f csoportja közül nyolc besorolható az említett képzettségi szintek va-

lamelyikébe. A 4-8. f csoportok a képzettség ugyanazon szintjét (2.) képviselik, megkülön-

böztetésük a képzettség szakirányai alapján lehetséges. Az 1 és 0 jel  f csoport esetében a 

szakképzettségi kritériumtól eltekintettek az osztályozási rendszer létrehozói, mert a munka 

jellegének megfelel  más szempontokat fontosabbnak tartottak a csoportképzés ismérveként, 

például a politikai döntéshozói vagy a vezet i funkciót, illetve a katonai feladatokat. Ennek 

megfelel en e két f csoporton belül jelent s különbségek lehetnek a szakképzettségi szintet 

illet en. 

IX.4.6 A magyar foglalkozási osztályozási rendszer 

A magyar népszámlálások már a kezdetekt l, 1870 óta kérdeznek az egyéni foglalkozásra, de 

a feldolgozást csak meghatározott körre vonatkozóan végezték el: 1870 és 1910 között csak 

az értelmiségi foglalkozásokra, 1920-ban és 1930-ban az ipari keres kre és az értelmiségre, 

1949-ben 172 egyéni foglalkozásra. Az összes aktív keres re vonatkozóan csak 1960 óta 

dolgozzák fel a foglalkozási adatokat. 1960-ban és 1970-ben a népszámlálás céljára készítet-

ték el az Egyéni Foglalkozások Jegyzékét, amely 350 foglalkozást, továbbá 50 foglalkozási 

csoportot különített el. 1970-ben került sor a nem csak népszámlálási – hanem statisztikai, 

igazgatási – célokra szolgáló csoportosítási rendszer, a Foglalkozások egységes országos 

rendszere (FEOR) kidolgozására, majd 1993-ban ennek alapvet , a nemzetközi szabványt kö-

vet  átalakítására. A FEOR-93-ban az ISCO-hoz hasonlóan a négyszámjegyes decimális 

rendszeren belül az els  számhely a foglalkozási f csoportot, a második a foglalkozási cso-

portot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti.171

A nemzetközi és a korábbi népszámlálásokkal való összehasonlítások céljára az 1990. 

évi népszámlálás adatait az új FEOR szerint átkódolták, a 2001. évi népszámlálás, valamint az 

1996. és 2005. évi mikrocenzus foglalkozási adatainak feldolgozása pedig már a nemzetközi 

osztályozáshoz szinte teljesen illeszked  hazai nómenklatúra szerint történt.  

171 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közlemény a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerér l 
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IX.4.7 A FEOR-93 f csoportjai 

1. Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezet k, gazdasági vezet k 
2. Fels fokú képzettség önálló alkalmazását igényl  foglalkozások 
3. Egyéb, fels fokú vagy középfokú képzettséget igényl  foglalkozások 
4. Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jelleg  foglalkozások 
5. Szolgáltatási jelleg  foglalkozások 
6. Mez gazdasági és erd gazdálkodási foglalkozások 
7. Ipari és épít ipari foglalkozások 
8. Gépkezel k, összeszerel k, járm vezet k 
9. Szakképzettséget nem igényl  (egyszer ) foglalkozások 
10. Fegyveres szervek foglalkozásai 

IX.5 A Területi Statisztikai Egységek Nómenklatúrája (Nomenclature des 
Unités Territoriales Statistiques, NUTS)  

A NUTS nómenklatúrát az Eurostat az 1980-as évtized elején vezette be az országos szintt l a 

településekig terjed , 5 szint  hierarchikus rendszerként, hogy egységes területi beosztás 

alapján készülhessenek az Európai Közösségek regionális statisztikái. 1988-tól ez az osztá-

lyozási rendszer a strukturális alapokra vonatkozó közösségi törvényben172 is szerepel. Ele-

meinek felsorolása a b vülési folyamat során mindig kiegészült, legutóbb éppen a Magyaror-

szággal együtt csatlakozó országok megfelel  területi egységeivel, 2004. május 1-t l.173  

A szabályozás egyik f  célja, hogy a minimálisra csökkentse az egyes országok köz-

igazgatási szerkezetében bekövetkez  változások hatásait a regionális statisztikák összeállítá-

sára és összehasonlíthatóságára. Ez a cél az Unió b vülése során egyre nagyobb jelent séget 

kapott és kap a jöv ben is. Az összehasonlíthatóság és a közös táblázatok kidolgozása érde-

kében az Eurostat, a tagországok, a tagjelölt174 és az EFTA175 országok megállapodtak, hogy 

lehet leg a NUTS kategóriáit használják statisztikai célra. Ugyanakkor néhány országban fo-

lyamatban vannak vagy várhatóak változások a közigazgatási struktúrában, amelyek befolyá-

solhatják a régiók határait is. 

IX.5.1 A NUTS alapelvei 

A területi nómenklatúrát az alábbi elvek alapján dolgozták ki és fejlesztették tovább: 

172 Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds: O.J. L 185 of 15 July 1988.
173 Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the 

establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). 
174 Bulgária, Horvátország, Románia, Törökország. 
175 Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc. 
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a) A NUTS alapja a közigazgatási beosztás. Az ország területének különböz  szint

regionális felosztása alapvet en normatív vagy analitikus kritériumok alapján tör-

ténhet: 

= a normatív megközelítés alapján kialakított régiók politikai akaratot fejeznek 

ki; határaikat a területi közösségekre kiszabandó feladatok, a feladatok haté-

kony és gazdaságos elvégzéséhez szükséges népesség nagysága, valamint tör-

ténelmi, kulturális és egyéb tényez k alapján állapítják meg; 

= az analitikus vagy funkcionális elv alapján kialakított régiók kijelölésénél föld-

rajzi jellemz k (például tengerszint feletti magasság, talajtípus) vagy társadal-

mi-gazdasági kritériumok (például a regionális gazdaságok homogén, kiegészí-

t  vagy ellentétes jellege) alapján történik a csoportosítás. 

Az adatokhoz való hozzájutással és a regionális politikák megvalósításával össze-

függ  praktikus okokból a NUTS els sorban a tagországokban érvényes, intézmé-

nyes területi beosztásokat, azaz a normatív elvet veszi figyelembe. 

b) A NUTS el nyben részesíti az általános jelleg  regionális egységeket. Egyes tagál-

lamokban ugyanakkor el fordulnak speciális tevékenységi területek által meghatá-

rozott (bányászati, vasúti közlekedési, mez gazdasági, munkaer  piaci stb.) terüle-

ti egységek is. A NUTS ilyen kritériumokat nem tartalmaz.  

c) A NUTS háromszint , hierarchikus felépítés  osztályozási rendszer. Ennek megfe-

lel en minden tagországot bizonyos számú NUTS 1 régióra, majd azokat NUTS 2 

régiókra, végül NUTS 3 szint  régiókra bontja. Az uniós tagországok többségében 

két f  regionális szintet használnak a NUTS három szintjéb l (például Németor-

szágban Länder és Kreise, Franciaországban régions és départements, Olaszor-

szágban regioni és provincie, Magyarországon régiók és megyék megnevezéssel). 

A NUTS-ra vonatkozó uniós rendelet iránymutatásként – azaz nem abszolút megke-

rülhetetlen kritériumként – az alábbi minimum és maximum lakosságszámokat állapítja meg 

az egyes régiós szintekhez: 

Szint Minimum Maximum 

NUTS 1 3 millió 7 millió 
NUTS 2 800 000 3 millió 
NUTS 3 150 000 800 000 
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Ahhoz tehát, hogy lehet ség szerint minden szinten összehasonlítható nagyságú egy-

ségek legyenek minden országban, egy harmadik, kiegészít  szintet is be kell iktatni, amely 

egyébként az ország közigazgatása szempontjából kisebb jelent ség , vagy akár nem is léte-

zik. Az, hogy melyik szintet kell így hozzáadni, az ország közigazgatási struktúráján múlik. 

Németországban például a szövetségi állam (Länder) és a kerület (Kreise) a NUTS 1, ill. a 

NUTS 3 szintet jelenti, tehát a kiegészít  kategória a NUTS 2-n jelenik meg. Magyarországon 

az 1998-ban kialakított 7 tervezési-statisztikai régió a NUTS 2, Budapest és a 19 megye a 

NUTS 3 szintnek felel meg; a rendeletben szerepl  létszám kritériumoknak való megfelelés 

érdekében 2004. májusában létrehozták a statisztikai nagyrégió fogalmát és kategóriáját, 

amely a NUTS 1 szintet jelenti. A magyarországihoz hasonló a helyzet Franciaország, Olasz-

ország, Görögország, és Spanyolország esetében, Belgiumban viszont a NUTS 3 szintet kel-

lett beiktatni. 

A NUTS osztályozás alatti területi szint alatt találhatók a körzetek és a települések, 

összefoglaló elnevezéssel a helyi közigazgatási egységek (Local Administrative Units, 

LAU). A területi beosztás így definiált negyedik és ötödik szintjére azonban már nem érvé-

nyesek – legalábbis egyel re – a közösségi szabályozások. Magyarországon e két szintnek a 

statisztikai kistérségek és a települések feleltethet k meg. 

IX.5.2 A NUTS f  jellemz i 

A 2004 óta érvényes NUTS az Európai Unió területét 89 régióra osztja fel a NUTS 1, 254 ré-

gióra a NUTS 2, valamint 1214 régióra a NUTS 3 szinten. A már említett további bontás 

(LAU) két szintje közül a fels  nincs minden országra definiálva. Magyarországon a tervezé-

si-statisztikai kistérségek tartoznak ide. Mindenütt szerepel viszont a területi nómenklatúra 

legkisebb kategóriája, a település. 

Az adott NUTS szinthez tartozó területi egységek hasonló nagyságára való törekvés 

ellenére vannak a területnagyság, a népességszám, a gazdasági potenciál vagy a közigazgatási 

fontosság szempontjából nagyon eltér  régiók. A legnagyobb terület ek a NUTS mindegyik 

szintjén Svédországban és Finnországban találhatók: az utóbbiban még a NUTS 3 szintjén is 

van olyan régió, amelynek területnagysága megegyezik Magyarországéval. Luxemburgot vi-

szont a NUTS semmilyen szintjén nem lehet tovább bontani. 
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A népességre vonatkozó 2000. évi adatok szerint a NUTS 1 szinten a maximumot né-

metországi Észak-Rajna-Vesztfália és az olasz Nord-Ovest népessége (18, ill. 15 millió), míg 

a másik végletet Åland, Finnország egy autonóm területe képviseli 25 000 lakossal. A NUTS 

2 szinten a széls ségeket a 11 milliós Lombardia, illetve 13, f ként periférikus elhelyezkedé-

s  régió képviseli. A NUTS 3 szinten még mindig vannak 3 milliósnál nagyobb régiók (Mad-

rid, Barcelona, Milano, Róma, Nápoly, Berlin stb.), míg ugyanehhez a szinthez tartoznak né-

met, belga, osztrák, görög régiók 50 000 f nél kevesebb lakossal is.  

IX.5.3 A NUTS célja 

Az uniós területi nómenklatúra különböz  szintjei viszonyítási lehet séget teremtenek a kö-

zösségi regionális statisztikák adatgy jtéséhez, feldolgozásához és harmonizálásához, a régi-

ók társadalmi-gazdasági elemzéseihez, a regionális politikák kialakításához, például a vám-

unió és a gazdasági integráció hatásainak vizsgálatához az egyes tagállamok bizonyos térsége-

iben, a strukturális alapokból juttatandó támogatásokra való jogosultság megállapításához stb. 

IX.5.4 Magyarország a NUTS-kódrendszer nómenklatúrája szerint 

Kód (Ország) 1. szint 2. szint 3. szint 

HU (Magyarország)  HU1 Közép-
Magyarország 

HU10 Közép-Magyarország HU101 Budapest 
HU102 Pest 

 HU2 Dunántúl HU21 Közép-Dunántúl HU211 Fejér 
HU212 Komárom-Esztergom 
HU213 Veszprém 

  HU22 Nyugat-Dunántúl HU221 Gy r-Moson-Sopron 
HU222 Vas 
HU223 Zala 

  HU23 Dél-Dunántúl HU231 Baranya 
HU232 Somogy 
HU233 Tolna 

 HU3 Alföld és Észak HU31 Észak-Magyarország HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén 
HU312 Heves 
HU313 Nógrád 

  HU32 Észak-Alföld HU321 Hajdú-Bihar 
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok 
HU323 Szabolcs- Szatmár-Bereg 

  HU33 Dél-Alföld HU331 Bács-Kiskun 
HU332 Békés 
HU333 Csongrád 

1–2. pozíció: országazonosító – HU 
3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégiók (az országon belül) 
4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók (statisztikai nagyrégión belül) 
5. pozíció: 3. szint – megyék, f város (a tervezési-statisztikai régión belül) 
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A területi beosztás folytatható, de a 4. és 5. szint már nem a NUTS, hanem a LAU 

nómenklatúrához tartozik.  

A népszámlálási adatközlések egyik legfontosabb dimenziója a szinte tetsz leges – lé-

nyegében véve csak az adatvédelmi szempontok által korlátozott – földrajzi részletezettség. 

Ezt ugyanis a teljes kör  összeíráson kívül semmilyen adatfelvétel nem tudja produkálni. A 

standard publikációk általában nem mennek a település szint alá, a legkülönfélébb speciális 

adatigények azonban az említett korlátoktól függ en és megfelel  azonosító rendszer (címek, 

geokódok) alapján település-részekre, városrendezési körzetekre, megadott közterületekre, 

háztömbökre, épületekre stb. vonatkozóan is kielégíthet k. Az informatikai médiumok hasz-

nálata lehet vé tette, hogy az Eurostat a 2001. évi adatokat – f ként az ingázási és vándorlási 

információk fontossága miatt – település szintre kérje a tagállamoktól. 
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X. Az adatok feldolgozása és közzététele: 
általános elvek és a hazai gyakorlat 

X.1 A népszámlálási adatfeldolgozás szakaszai 

A népszámlálás során begy jtött, a lakóegységekre és személyekre vonatkozó, hatalmas 

mennyiség  numerikus vagy szöveges információt statisztikai táblázatokká kell konvertálni. 

A nyers adatoknak ezt a felhasználható formába hozatalát egyrészt jóel re, a kérd ívek, illet-

ve a tematika kialakításával párhuzamosan, lehet leg minden részében kipróbálva kell meg-

tervezni, másrész az adatgy jtési szakaszt követ en azonnal meg kell kezdeni. Az ugyanis fö-

lösleges munkát és lényegében véve kudarcot jelentene, ha a feldolgozás olyan hosszúra 

nyúlna, hogy a statisztikák (táblázatok és elemzések) elkészültük idején már aktualitásukat 

vesztenék, csupán történeti értéket képviselnének. Sajnos számos példa van mind az adatköz-

lések teljes, mind részleges, bizonyos változókra korlátozott meghiúsulására.  

Hagyományos összeírásnál a párhuzamos tervezés azért is indokolt, mert a feldolgozás 

mikéntje a kérd ív formáját, méretét, anyagát, s t színét is befolyásolja, például a több sze-

mély adatait tartalmazó, ún. lajstromos kérd ív, vagy – mint a legutóbbi magyar népszámlá-

lásnál is – az optikai beolvasásra való alkalmasság igénye esetén. Itt ráadásul azt is figyelem-

be kell venni, hogy nem ajánlatos pusztán a rutinra hagyatkozni, a cenzusok közötti hosszú 

id szakban akár drasztikus változások is bekövetkezhetnek az alkalmazható technológiák te-

rén. 

A klasszikus népszámlálási feldolgozás az információs autósztrádák korában is ma-

nuális munkafázisokkal, a kérd ívek, összesít  és teljesség ellen rz  listák (gy jt ívek) ér-

keztetésével kezd dik, és a kérd íveken található, egyértelm en javítható hibák korrigálásá-

val, majd a kódolással folytatódik. A manuális szakaszokat ma már számítógépes dokumentá-

ciók, ellen rz  és kódolást támogató programok segítik, gyorsítják, javítják. Az ellen rzött 

gy jt ívek alapján készíthet k el az els  – általában csak el zetes eredményeket bemutató – 

országos összesítések. A következ  nagy szakasz az ellen rzött, javított (editált) adatoknak a 

számítógép által olvasható formába való átalakítása kézi adatrögzítés útján, illetve optikai jel- 

vagy karakterolvasó berendezés (OMR, OCR176) segítségével. Az optikai eszközök használata 

176 Optical mark reading, optical character recognition. 
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több évtizedes múltra tekint vissza, de megbízhatóságuk csak az utóbbi évtizedben érte el azt 

a szintet, hogy egyre több országban olyan hatalmas mennyiség  információ átvételére legye-

nek alkalmasak, mint amilyen a teljes kör  összeírások során keletkezik.177  

Az adatok rögzítése után következnek a számítógépes feldolgozási munkák: a statisz-

tikusok által megadott szabályok szerinti adatjavítások, az ellen rz  táblázatok, majd a 

nyomdakész, publikálásra alkalmas táblázatok elkészítése. Gyakorlatilag minden ország – 

vagy saját forrásaiból, vagy nemzetközi szakmai-technikai segítség révén – rendelkezik a 

népszámláláshoz szükséges számítástechnikai háttérrel. (Sok ország történetében az els  szá-

mítógépes adatfeldolgozás a népszámlálással összefüggésben valósult meg.) Ez nem csupán 

magának a feldolgozásnak az eszköze, hanem biztosítja az adatok meg rzését, tetsz leges új-

rafeldolgozását és folyamatos használatát is, akár hosszú id vel a népszámlálás befejezte, il-

letve az els dleges feldolgozás után.  

Gondos el készítéssel és állandó felügyelettel kell és lehet biztosítani, hogy a feldol-

gozási folyamat a kérd ívek érkeztetését l az adatbázis kialakításáig és a közzétételig ne sza-

kadjon meg, továbbá a hibák a lehet  legkorábban kiderüljenek, a javíthatást el lehessen vé-

gezni. Mindehhez a legjobb eszköz egy számítógépes feldolgozás-követ  és irányító rendszer, 

amely lépésr l-lépésre ellen rzi a rekordok min ségét és teljességét, tehát így részét képezi 

egy min ségbiztosítási rendszernek is. A számítógépes javítási ciklusok után új, hibátlan re-

kordokat tartalmazó fájlok jönnek létre, amelyek összekapcsolásával kialakítható a táblázá-

sokhoz használható mesterfájl (más néven mikroadatfájl).  

X.2 Népszámlálási adatbázisok 

Az adatok élettartamának és felhasználhatóságának kiterjesztése érdekében a sztenderd tábla-

programok teljesítésén túl érdemes a népszámlálási adatokat különféle számítógépi adatbá-

zisokban tárolni. Így lehet a kés bbiekben kielégíteni a felmerül  hazai és nemzetközi adat-

igényeket. Az adatbázisok megkönnyítik az adatok közzétételét, valamint el segítik a nép-

számlálási adatok és más forrásokból (vagy akár a korábbi népszámlálásokból) származó in-

formációk azonos formátumban történ  kombinálását. Az adatbázis jellegének meghatározá-

sánál figyelembe kell venni, hogy elemi vagy aggregált adatokat kívánnak-e átadni, netán 

177  Magyarországon egy jóval korábbi els  próbálkozás után az 1996. évi kiskereskedelmi és szálláshelyi 
fevételnél alkalmazták ezt a módszert, majd a 2001. évi népszámlálás következett. Ez utóbbiról a fejezet ké-
s bbi részében lesz szó. 
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mindkett t. A kialakítás másik szempontja, hogy az adott népszámlálás adatbázisát integrálni 

kívánják-e valamely már létez  (népszámlálási vagy egyéb) adatbázis struktúrába. Fontos is-

merni a leend  felhasználók körét, illetve a várható adatigényeket, az információk forrásait és 

karbantartási szükségletét, a felhasználói kérések kezelésének, az adatbázis kés bbi b vítésé-

nek lehet ségeit.  

X.2.1 Adatbázis mikroadatokkal 178

A mikroadatokat – a személyek, háztartások egyedi rekordjait – vagy nyers, vagy már szer-

kesztett, végs  formájukban lehet tárolni. A tartós meg rzés érdekében célszer  a tároláshoz 

CD-ROM-ot, DVD-t, vagy más nagy megbízhatóságú (és nagy kapacitású) adathordozót 

használni. A gyors technikai fejl dés mellett a szakért knek id ben dönteniük kell, ha az ad-

digi sztenderd megoldásokat újakkal kell helyettesíteni, ha a régi típusú médiumon tárolt 

adatbázist egy újra kell konvertálni, vagy valamilyen más módon megoldást kell találni a régi 

anyagokhoz való hozzáférésre.179

A mikroadat-fájlok egyik f  el nye, hogy lehet vé teszik az adatok tetsz leges részle-

tezettségben történ  újrarendezését. Mivel azonban a mikroadatok személyekre, családokra, 

háztartásokra vagy akár családi vállalkozásokra vonatkozó egyedi információkat tartalmaz-

nak, minden esetben gondoskodni kell a megfelel  adatvédelemr l. Az egyedi azonosításra 

alkalmas adatok közzétételét, illetéktelenek általi megszerzését szinte minden országban tör-

vény tiltja, nem beszélve az ilyen adatok felfedésében érintett statisztikai hivatal becsületének 

tartós elvesztésér l.180 Többféle módszer áll rendelkezésre (mintavétel, adatcsere, átkódolás, 

aggregálás), hogy a mikroadatok felhasználása a statisztikai megbízhatóság határain belül, de 

a személyiségi jogok veszélyeztetése nélkül valósuljon meg. 

X.2.2 Adatbázis makroadatokkal 

Az összesített adatokat többféle formában lehet tárolni, akár egyetlen népszámlálás eredmé-

nyeiként, akár más felvételekkel közösen, illetve a statisztikai információk tágabb adatbázisá-

178 A mikroadatok felhasználásáról egy kés bbi külön alfejezetben lesz szó. 
179 A 2001. évit megel z  magyar népszámlálások adatait IBM mágnesszalagokon tárolták; az adatok „migrá-

lása” a KSH új, Hewlett-Packard rendszerébe hosszú id t vett igénybe. Az is el fordult, hogy az 1990. évi 
népszámlálás min ségellen rzéséhez szükséges nyers (javítatlan) rögzített állomány törl dött az archiválásra 
kijelölt mágnesszalagról. 

180 Ezzel a problémakörrel részletesebben az adatvédelem szabályozásával és negatív példáival foglalkozó feje-
zetben találkozunk. 
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ban. Szemben a mikroadatokkal, amelyek tárolásának célja, hogy el re nem tervezett összesí-

téseket lehessen készíteni, a makroadatok tárolásával korábbi aggregált adatokat lehet meg-

rizni, valamint a felhasználók széles körét alkalmazásra kész információkkal lehet ellátni, il-

letve a fölösleges munkától megkímélni.  

− A makroadatokat tartalmazó adatbázisok legegyszer bb formája a papíralapú ki-

adványok számítógépes adathordozóra vitt másolata. El nye a hagyományos 

kiadvánnyal szemben, hogy el állítása olcsóbb, továbbá nincs kitéve a gyors ron-

gálódásnak. Hátránya természetesen, hogy az ilyen adatokhoz csak a megfelel

számítógéppel és szoftverrel rendelkez  felhasználók tudnak hozzájutni. 

− Vannak olyan felhasználók, akik olyan adatbázist kívánnának használni, amely 

több lehet séget nyújt, mint a nyomtatott kiadványok elektronikus változatát. Sze-

retnének hozzányúlni a táblázatokhoz, hogy az igényeiknek pontosabban megfele-

l  eredményeket jeleníthessenek meg, esetleg grafikai és tematikus térképi kiegé-

szítésekkel. Itt különös jelent sége van annak, hogy legyen egy sztenderd leírása

a statisztikai táblázatoknak, ami egyebek mellett lehet vé teszi a nemzetközi in-

formációcserét. 

− Már esett arról szó, hogy az adatbázisok adott esetben több felvétel és/vagy koráb-

bi cenzusok eredményeivel integrált információkat hordoznak. Ekkor is érvényes 

az, hogy egyfel l a változók számát a lehetséges minimumra kell korlátozni az 

adatbázis könny  kezelhet sége érdekében, másfel l viszont olyan átfogónak kell 

lennie, hogy a legszélesebb körben meg tudjon felelni az adatok iránti igényeknek. 

Az adatsorok, id sorok problémája, hogy vannak igen nehezen sztenderdizálható 

leíró jellemz k, metaadatok – kódok, a változók definíciói, a felvételek periodici-

tása, mértékegységek, a vizsgált alapsokaság meghatározása, egy-egy mutató bá-

ziséve, esetleges korrekciók stb. – amelyeket csatolni kell a sorok megfelel  értel-

mezéséhez. 

− A grafikus és térképi megjelenítés lehet sége min ségi változást jelent az adatok 

hasznosságában. Sok felhasználó számára jelent sége van a viszonylag kis terüle-

tekre vonatkozó adatoknak, például a lakáshelyzetre, az iskolázottságra vagy a 

munkaer -piacra vonatkozóan. Ez a tény ugyan a mikroadatok esetén is igaz, az 
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adatvédelmi megfontolások és a gyorsabb feldolgozhatóság igénye miatt azonban 

valamilyen szint  aggregálásra mindenképpen szükség van. 

X.3 Térinformatikai (földrajzi információs) rendszerek 

A térinformatikai rendszer (földrajzi információs rendszer – FIR)181 a hardver, a szoftver és 

a feldolgozási eljárások olyan rendszere, amelynek célja földrajzi referenciával ellátott adatok 

gy jtése, rögzítése, kezelése, átalakítása, elemzése, modellezése és megjelenítése. E rendszer 

a térre vonatkozó információt felhasználva alkalmas a különféle forrásokból származó adat-

halmazok integrálására és kezelésére, így alkalmazható magának a népszámlálási folyamatnak 

a tervezéséhez és irányításához, valamint az adatok sajátos, a térbeliségi jellemz ket kiemel

elemzésére is.182

X.4 A népszámlálási eredmények közzététele 

A népszámlálási folyamat addig nem teljes, ameddig a begy jtött információkat a statisztikai 

intézmény a potenciális felhasználókhoz az igényeiknek megfelel  formában el nem tudja jut-

tatni. Ez történhet táblázatokat tartalmazó kiadványok, nyilvános jelentések, sz kebb kör 

számára készített, kiadványokban nem megjelen  táblázatok, vagy az adatbázisból külön 

megrendelés alapján informatikai adathordozón (floppy, CD, DVD, on-line) átadott informá-

ciók formájában. Minden adatközlési módnak megvannak az el nyei és a korlátai, a közlé-

sért felel s szervezet és a felhasználói csoportok szempontjainak összehangolásával kell meg-

találni a legalkalmasabb módot. Az elektronikus formáknál gondoskodni kell arról is, hogy az 

információk a felhasználók számára közforgalomban lév  szoftverekkel és eszközökkel elér-

het k legyenek. Minden adatközlésnél figyelembe kell venni a min ségirányítás, az adatvéde-

lem és a szellemi tulajdon szempontjait. 

− A jelent s nyomda- és anyagköltségek ellenére sok országban még ma is a nyom-

tatott kiadványok képezik a f bb eredmények közzétételének legáltalánosabb 

formáját.183 Így lehet eljuttatni az információt – szétosztási jegyzékek alapján, 

könyvárusi forgalomban vagy könyvtárakon keresztül – a felhasználók legszéle-

181 A magyar nyelv  szakirodalomban is használt angol elnevezéssel GIS (Geographic Information System). 
182 A térinformatika adatközlési szerepére még egy alfejezetben visszatérünk. 
183 Magyarországra ez úgy igaz, hogy minden fontos információt közzétettünk papíralapon, de ugyanezek az 

Internetre is felkerültek. A nyomtatott kiadványok néhányszáz példányban készültek, az internetes adatok 
viszont szabadon (ingyen) akár le is tölthet k és kezelhet k. A magyarországi gyakorlatról egyébként külön 
fejezet szól. 
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sebb köréhez. Ez természetesen ott és akkor igaz, ahol és amikor a tömeges fel-

használásnak akadálya lenne a szükséges felszerelések és technikai ismeretek hiá-

nya.  

− Egyre több felhasználó el nyben részesíti a számítógépes mágneses vagy optikai 

adathordozókon való adatközlést, amellyel az információkk sok esetben olcsób-

ban megkaphatók, másolhatók, tárolhatók, valamint közvetlenül megoldható to-

vábbi feldolgozásuk és elemzésük is.  

− Az internet és a világháló elterjedésével hatalmas lendületet kapott a különféle 

információk, így a statisztikai információk on-line forgalmazása. Ennek el nye a 

gyorsaság és a viszonylag alacsony költség. Az információ abban a pillanatban el-

juthat a felhasználóhoz, amint a szolgáltató betöltötte azt a szerverre, és szabaddá 

tette az utat a felhasználók számára. A Google keres n vagy a statisztikai hivatalok 

honlapjain hatalmas mennyiség  táblázatos és szöveges információ található or-

szágonként eltér  formában, tartalommal, részletezettséggel, a felhasználó-

barátiság ugyancsak nagyon különböz  szintjeivel, els sorban a 2000 körüli felvé-

telek adataival, de sok esetben akár több évtizedre is visszatekint , id beli össze-

hasonlító adatsorokkal. A 2001. évi magyar népszámlálás összes kiadványa felke-

rült az Internetre, mégpedig a táblafejek és oldalrovatok, valamint az összes fontos 

szöveg angol fordításával. 

X.5 A 2001. évi magyar népszámlálás adatfeldolgozása és adatközlése 

X.5.1 Az optikai karakterfelismer  rendszer alkalmazása  

A 2001. évi népszámlálási adatfeldolgozásra való felkészülés több szempontból új feladatok 

elé állította a Központi Statisztikai Hivatalt. Legmarkánsabban ez az adatbevitel megoldására 

vonatkozott. A nemzetközi tapasztalatok és a korábbi hazai gyakorlat folytatásával összefüg-

g  szervezeti problémák miatt ugyanis valószín vé vált, hogy a hagyományos, manuális adat-

beviteli gyakorlat már nem folytatható a hosszú az átfutási id , a nagy költségek, és a gépesí-

tett min ségbiztosítás lehet ségének hiánya miatt. Az alkalmazandó új technológiát a KSH 

alapos elemzés után, a nemzetközi szakirodalmat, a fejlettebb országok tapasztalatait és a ha-

zai lehet ségeket áttekintve választotta ki. A külföldi példákból azt lehetett lesz rni, hogy 

több országban választották az optikai karakterfelismerési technológiát (OCR) az adatok szá-

mítógépre viteléhez. Az új adatfeldolgozási technológia szállítójának kiválasztása bonyolult 
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és ellentmondásos – s t jogi szempontból a mai napig lezáratlan – eljárással zajlott le 2000 

folyamán.184 Az optikai rendszer számára speciálisan kialakított telephelyen a beolvasott ada-

tok ellen rzését népszámlálási szakért k irányították, részben adatvédelmi megfontolásból, 

részben pedig a szükséges szakmai kompetencia okán. Jogi szempontból sajátos – de szinte 

elkerülhetetlen – megoldást jelentett, hogy a végtermékért felel s Bull felel sségi körébe a 

beolvasási és javítási fázis id tartamára külön szerz déssel „idegen elemek” (éppen a meg-

rendel  állandó alkalmazásában lév , „kölcsönadott” szakért k) is belekerültek. 

A feladat egy részéhez szokványos OCR-szakismeretek kellettek, szükség volt azon-

ban egy olyan részlegre is, amelynek a franciákkal együtt ki kellett alakítania a rendszer archi-

tektúráját, programoznia a KSH által kért ellen rzési funkciókat, és kidolgoznia a szakért i 

javító rendszert. A hetente több teherautónyi szállítmány, az összesen közel 15 millió kérd ív 

érkeztetésére, tárolására, kezelésére és mozgatására az ország minden részéb l jól megköze-

líthet  helyen. Az adatvédelmi ombudsman egyébként az elejét l a végéig figyelemmel kísér-

te a folyamatot. 

A szolgáltatás alapvet en három f  elemet tartalmazott: a 4,3 millió lakáskérd ív és 

10,3 millió személyi kérd ív feldolgozását és az adatok átadását a KSH-nak; a kérd ívek ké-

peinek átadását; végül a kérd ívek megsemmisítése. A pályáztatással összefügg  bizonytalan-

ságok és késedelem miatt a rendszerkiviteli terv kidolgozása, a programozás kezdetéig tartó 

el készítés, majd a szoftver kifejlesztése er ltetett menetben folyt. A próbaüzemet 2001. má-

jus elején lehetett elkezdeni. A teljes termelési rendszeren végzett f próbákon már a KSH 

szakemberei is részt vettek.185 Els ként egy képviseleti mintát kellett feldolgozni, ugyanis – a 

184 Az el sz rések után a sz kített listán végül négy vállalkozó maradt, és a KSH „benchmark eljárást” – vagyis 
modellszer , de már az ipari termelés jegyeit mutató próbát – írt el  nekik, és ezen a próbán mind a négy pá-
lyázó megfelelt. Az eredmények számítógépes értékelése, illetve kett s sz rése után a szervezettség, a min -
ség és a teljesítmény alapján a Bullre esett a választás; a francia informatikai óriáscég magyarországi leány-
vállalata indíthatta el tehát a kétmilliárd forint összérték  informatikai program 1,5 milliárdos OCR-részét. A 
projekt azonban rögtön az elején négy hónapi állásra kényszerült, mivel az egyik vesztes cég megtámadta az 
eredményt. Az ügy mind a mai napig nincs lezárva, jóllehet a dönt bizottság eredeti határozata a Legfels bb 
Bíróság el tt is érvényesnek bizonyult. 2001. február 1-jén azonban – a törvény által elrendelt id pontban – 
megindult a több mint 10 milliárd forintos költségvetés  népszámlálás adatfelvétele, miközben a feldolgozás 
informatikai és logisztikai el készítése a pereskedés miatt négyhónapos leállásra kényszerült. A közbeszer-
zési dönt bizottság végül is nem semmisítette meg a Bullt nyertesnek mondó határozatot, a szerz dés meg-
kötésének ilyenformán nem volt formai akadálya. Ez 2000 novemberében meg is történt – július helyett –
vagyis az optikai adatbevitel közvetlen el készítésére a kiválasztott cégnek az eredetileg tervezettnél jóval 
kevesebb ideje jutott, és sok tekintetben a kidolgozott rendszer tesztelése is már az „éles” feldolgozás id -
szakára maradt. 

185 A beolvasáshoz a francia népszámlálásnál is használt nagy teljesítmény , megbízható és felújított Kodak 
lapolvasókat és azok szoftvereit használták. 
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tervekt l eltér en, ám a korábbi évtizedek gyakorlatához hasonlóan – el zetes eredményeket 

kellett publikálni még a teljes feldolgozás el tt.186 Ez az el készít , „finomhangolási” mun-

kák kényszer  lerövidülése miatt azt a terhet rótta a kivitelez re, hogy már a projekt elején 

hiba nélkül dolgozzon, hiszen a mintavételb l következ en minden egyes hiba a 

teljeskör sítés után a többszörösére n tt (volna), rontva az eredmény hitelességét, és különfé-

le magyarázkodásokat követelve a végleges adatok közzétételekor. A projektet – az összesen 

15 millió személy- és lakáskérd ív OCR-es feldolgozásával és megsemmisítésével együtt – 

fél év alatt, határid  el tt, 2001 novemberére sikerült lezárni, a négy hónapos kezdeti késle-

kedés ellenére is. A feldolgozás végeredményét CD-ROM-okra és WORM-okra (nagy kapa-

citású, egyszer írható, többször olvasható adathordozóra) rögzítették, majd páncélszekrények-

be helyezték. Mivel szigorúan bizalmas adatokról volt szó, a feldolgozás eredményét védett 

állományként, fájlonként tárolják. Feldolgozásuk SAS elemz  rendszerben történt, témakör-

önként elkülönítetten, majd az elemzések aggregált formában kerültek Oracle-adattárházba 

(például a nemek megoszlása). Illetéktelenül, böngész  keres vel nem lehet hozzáférni az 

egyébként is titkosított egyedi rekordokhoz, a kezelést kizárólag a megfelel  programmal le-

het végezni. 

X.5.2 A 2001. évi magyar népszámlálás eredményeinek közzététele 

A népszámlálás adatainak közzététele, illetve a közzététel el készítése – kihasználva a technikai 

feltételek fejl désének lehet ségeit – számos ponton eltért az el z  népszámlálásnál alkalmazot-

tól. A cél az összeírt adatok minél gyorsabb közzététele és minél szélesebb felhasználó körhöz 

való eljuttatása volt. Ez alapvet en három módon valósult meg:  

hagyományos, papíralapú kiadványok formájában, 

CD-ROM-on, 

az Interneten. 

Az els , el zetes adatokat tartalmazó kiadvány 2001 júniusában jelent meg; amit további 

30 publikáció követetett. A megyei és angol nyelv  kötetekkel együtt mintegy 30 ezer oldal pa-

píralapú kiadvány került forgalomba. 

186 Az OCR-technológia jóvoltából lehet ség nyílt az el z  népszámlálásoknál alkalmazott kétszázalékos he-
lyett most sokkal nagyobb, a társadalmi összetételt igen jól reprezentáló minta kiemelésére, majd annak 
rendkívül gyors feldolgozására és az eredmények decemberi közzétételére. 
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A népszámlálási adatok felhasználóinak – központi igazgatás, önkormányzatok, tudo-

mányos intézmények és egyéni kutatók, hazai statisztikusok és külföldi vagy nemzetközi társin-

tézmények, az üzleti szféra szerepl i, könyvtárlátogatók stb. – körében a személyi számítógép 

mára általánosan használt munkaeszközzé vált, és az Internet is egyre több felhasználóhoz jut el. 

Szükségessé vált tehát, hogy a hagyományos, nyomtatott adattárakon és elemzéseken kívül a PC-

vel rendelkez  felhasználókat számítástechnikai adathordozókon tárolt, illetve a világhálón elér-

het  információkkal is ellássuk. Több kötet, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala által 

a 2000 körüli népszámlálásokra vonatkozó adataigény alapján összeállított táblázatok anyaga 

kétnyelv  (magyar-angol) CD-ROM-on is megjelent. A világhálón a www.nepszamlalas.hu 

honlapon ingyenesen elérhet k a megjelent papíralapú kiadványok erre alkalmassá tett változa-

tai. Mind a CD-ROM-on lév , mind az Interneten elérhet  táblázatok a képerny n jól követhet , 

olvasható és nyomtatható (PDF), valamint letölthet  és továbbfelhasználásra alkalmas, szer-

keszthet  formában (Excel) megjelentek, a hozzájuk tartozó fogalommagyarázatokkal és szöve-

ges értékelésekkel.. 

Az adatfeldolgozás alapvet  egységei az ország, a településtípus, a régió, a megye, a kis-

térség, a település, ám készült kiadvány az országgy lési egyéni választókerületekr l is, valamint 

egyes kiadványok az adatokat a települések népességszám szerinti nagysága alapján is tartalmaz-

zák. A feldolgozás legkisebb egysége – szemben a korábbi népszámlálásoknál alkalmazottal – a 

háztömb, amely a számlálókörzethez képest egyértelm bben, a felhasználó által jól értelmezhe-

t en mutatja meg azt a területet, amelyre az adatok vonatkoznak. Ehhez rendelkezésre áll a KSH 

számítógépes rendszerében a népszámlálás teljes adatállománya, amelyb l igény esetén egyedi 

adatkombinációk, tetsz legesen kijelölhet  terület(ek)re állíthatók el . Természetesen ilyen ada-

tok a sztenderd táblázatokban, a megjelent kiadványokban nem találhatók. 

A számítógépes technológia rohamos fejl dése, ezen belül a térképek digitális formában

történ  el állítása lehet vé tette, hogy a felhasználók – igény szerint, térítés ellenében – a meg-

rendelt adatokat digitalizált térképekre feltöltve is megkaphassák. Ehhez a térképi állományt, fel-

használói szerz dés keretében, a Cartographia Kft. bocsátotta a KSH rendelkezésére. 187

187 A népszámlálási adatközlés további új formáiról – mikroadatok, földrajzi információs rendszerbe ágyazott 
adatok, ezen belül a pályázható Európai Uniós támogatással megvalósult Regionális Operatív Fejlesztési 
Projektek (ROP)– az értekezés következ  alfejezetei szólnak. 
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XI. A népszámlálási információ közlésének új formái

XI.1 A nemzetközi összehasonlítások új dimenziója: népszámlálási 
mikroadatok felhasználása  

Az ENSZ különböz  népesedésüggyel foglalkozó szervezetei – köztük az Európai Gazdasági 

Bizottság Népesedésésügyi Részlege (Population Activity Unit, PAU) – és az Egyesült Álla-

mok Központi Id sügyi Kutatóintézete 1992-t l olyan közös projektbe kezdtek, amelynek 

célja országok közötti összehasonlításra alkalmas népszámlálási mikroadat minták összeállítá-

sa volt. A résztvev  országok a megfelel  metaadatokat és dokumentációt is átadták. (A kuta-

tás eredeti céljának megfelel en néhány résztvev  ország az 50 éves és id sebb népesség ada-

taiból szolgáltatott mintát.) Az adatok feldolgozását – ideértve az adatok tisztítását, standardi-

zálását, harmonizálását – az összehasonlíthatóság kritériumának figyelembe vételével a PAU 

végezte. Nem rendelkeztek azonban sem a megfelel  számítástechnikai háttérrel, sem a meg-

felel  humán er forrással ahhoz, hogy szélesebb kör , például páneurópai projektté b víthes-

sék a kísérletet. Ráadásul az ENSZ EGB nem is rendelkezik a mikroadatok archiválásához

és terjesztéséhez szükséges jogi eszközökkel. Az alkalmi megoldást az jelentette, hogy a 

résztvev  országokkal egyedi megállapodást kötöttek az adatok közölhet ségér l. Ugyanak-

kor a kutatások és elemzések korlátját jelentette, hogy egyetlen népszámlálási ciklusra vonat-

koztak a minták, továbbá technikai természet  nehézségek is akadtak, mint például a fizikai 

adathordozók alkalmazása az 1990-es népszámlálások adatközlésénél. Ezekre a problémákra 

adott megoldást a Minnesotai Egyetem Népességtudományi Központjának ambiciózus pro-

jektje. 

XI.1.1 A mikroadat projekt alapjai és kezdetei 

Az 1960-as évtizedt l kezdve az Egyesült Államokban, Kanadában és több más országban 

nagy mennyiség  egyedi népszámlálási rekord maradt fenn számítógépes adathordozókon. 

(A magyar KSH is rzi a neveket és címeket nem tartalmazó, anonimizált mikroadatokat az 

1970. évi és azt követ  népszámlálásokból, valamint az utóbbi évtizedek mikrocenzusaiból.) 

Ezek a legtöbb országban teljességgel hozzáférhetetlenek voltak a kutatók számára, míg az 

említett két országban már több mint 40 éve szabadon a társadalomkutatók rendelkezésére 

állnak. A 2000. évi amerikai és kanadai népszámlálás elemi adataiból készült külön feldolgo-

zások és elemzések alapján például már eddig is több mint 50 cikk, tanulmány jelent meg. 
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Mexikóban ugyancsak nyilvánosan – újabban az Interneten is – hozzáférhet k egy tíz száza-

lékos népszámlálási minta anonimizált rekordjai. Ugyanakkor igen keveset lehetett hallani 

más, f leg a kevésbé fejlett országok hasonló gyakorlatáról. Az utóbbi évtizedekben pedig 

minden országban keletkeztek a gépi feldolgozás során népszámlálási mikroadatok, hiszen 

ezekb l állították el  a sokezer táblázatot. Ezek a számítógépen tárolt állományok azonban 

sok esetben veszélybe kerültek, s t meg is semmisülhettek a technikai váltások (hardver- és 

szoftvercserék), az adathordozók elöregedése, a figyelmetlen tárolás, netán az állományok 

(szándékos vagy vétlen) felülírása miatt. A Minnesotai Egyetem Népességtudományi Köz-

pontjának kezdeményezésére amerikai kormányhivatalok, majd egyre több nemzetközi szer-

vezet érdekl désével és támogatásával program indult IPUMS – International (Integrated 

Public Use Microdata Series – International) elnevezéssel e „lappangó” állományok megtalá-

lására, meg rzésére, harmonizálására és felhasználására, valamint – minél több országot be-

vonva – az utóbbi népszámlálások elemi adataiból vett mintákkal történ  kiegészítésére. A 

program irányításában, els sorban az európai adatok harmonizálásában részt vesznek a barce-

lonai Autonóm Katalán Egyetem Demográfiai Intézetének kutatói is. 

Az aggregálás különböz  szintjeit tükröz  népszámlálási táblázatoktól eltér en a 

mikroadatok személyekr l és háztartásokról szolgáltatnak információt. Ez lehet vé teszi a 

kutató számára, hogy saját vizsgálódási szempontjaihoz igazíthassa elemzéseit. Vannak más 

mikroadat-források is, amelyek tartalmukat és részletezettségüket tekintve felülmúlják a nép-

számlálási adatokét, ám a mintas r séget, kronológiai mélységet és földrajzi lefedettséget il-

let en egyikük sem hasonlítható a népszámláláséhoz.  

A projekt els dleges célja az ilyen számítógépen tárolt állományok felkutatása a lehe-

t  legtöbb országban. A kutatók általában ott sem juthattak a mikroadatokhoz, ahol egyébként 

azokat megfelel  módon tárolták. Ezért meg kellett szerezni az egyes országok statisztikai hi-

vatalainak egyetértését az ilyen rekordok kutatási és oktatási célra történ  felhasználhatóságá-

hoz, figyelembe véve azonban a legszigorúbb adatvédelmi követelményeket is. A projekt cél-

ja azonban nem csupán az adatokhoz való hozzáférés megoldása, hanem miel bbi felhasznál-

hatóságuk biztosítása is. A probléma ott kezd dik, hogy a mikroadatok hozzáférhet sége ese-

tén is az országok közötti vagy id beli összehasonlítások meglehet sen nehézkesek az adat-

halmazok inkonzisztenciája és az összehasonlításra kijelölt változókra vonatkozó hiányos do-

kumentáció miatt. Ezért aztán alig akad példa arra, hogy népszámlálási minták alapján ko-

moly nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat végeztek volna. Az új projekt keretében a kü-
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lönböz  résztvev  országok által átadott mikroadatokat egységes formába konvertálják, az or-

szágoktól bekért eredeti és harmonizált utasítások, kódjegyzékek, fogalmi magyarázatok, osz-

tályozások alapján b ségesen dokumentálják, majd a megfelel  indoklással ellátott kutatási és 

oktatási célokra Internet alapú hozzáféréssel rendelkezésre bocsátják.  

XI.1.2 A projekt nemzetközi kiterjesztése 

A Minnesotai Egyetem által 1998-ban kezdeményezett, és azóta is irányított nemzetközi pro-

jekt el zménye az az ugyancsak több évig tartó munka volt, amellyel létrehozták az Egyesült 

Államok 1850 és 2000 között végrehajtott népszámlálásaiból vett mikroadatok harmonizált 

adatbázisát (IPUMS-USA). Ennek eredményeként terjedt el az Egyesült Államok társada-

lomkutatóinak széles körében a népszámlálási mikroadatok használata. A mikroadatok har-

monizált formátumban, ingyenesen kerülnek a felhasználókhoz, átfogó dokumentáció kísére-

tében, felhasználóbarát számítógépes háttérrel.188 A rendszer sikerét mutatja, hogy évente 

2500 új felhasználót regisztrálnak, a kiadott állományok összterjedelme pedig megközelíti a 

havi 140 gigabájtot. A széles kör  felhasználás eredményeként az els  8 év során 26 könyv és 

többszáz munkaanyag, prezentáció, tudományos cikk, szakdolgozat készült a mikroadatok 

felhasználása, elemzése alapján. 

Az IPUMS-International e munka elveit és gyakorlatát terjesztette ki több országra. 

Els ként Brazília (5 népszámlálás), az Egyesült Államok (5), Franciaország (5), Kenya (2), 

Kína (1), Kolumbia (4), Mexikó (4), és Vietnam (2) 1960–2000 közötti népszámlálásaiból 

vett mintáit 2002-ben tették hozzáférhet vé a projekt keretében. Ez összesen több mint 120 

millió személynek a legfontosabb változókat tartalmazó személyrekordjait jelentette. Az új 

évezred els  néhány évében Afrika, Ázsia, Európa és Latin-Amerika újabb 50 országa csatla-

kozott a projekthez, és jutott a mintakiválasztás, adatátadás, harmonizálás, illetve a nemzetkö-

zi hozzáférhet ség különböz  fázisaiba. Magyarország az 1970 és 2001 között végrehajtott 

négy népszámlálás egyedi lakás- és személyrekordjainak rétegzett, 5-5 %-os mintáival, vala-

mint a harmonizálásukhoz szükséges dokumentációval az európai els k között csatlakozott a 

projekt résztvev ihez. Az országokon kívül az ENSZ több regionális és szakosított szervezete 

is részt vesz a projektben.  

188 Ruggles, S. and M. Sobek: Integrated public use microdata series: Version 2.0. Minneapolis: Historical 
Census Projects, University of Minnesota, 1997. http://www.ipums.org/usa 
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Az országok kiválasztásának els  kritériuma az volt, hogy a projekt indulásakor már 

legyenek hozzáférhet  adataik, és földrajzilag minél jobban reprezentálják a kontinenseket. 

Törekedni kellett arra is, hogy a még viszonylag kevés minta is támpontot adjon azoknak az 

eltéréseknek a megállapításához, amelyekre a projekt további b vítésekor számítani lehet. A 

kiválasztás következ  szempontja, hogy az id dimenzió érvényesülése érdekében az orszá-

goknak legalább két különböz  népszámlálási ciklusra vonatkozóan kellett adatokkal rendel-

kezniük (ez alól csak Kína esetében tettek kivételt). Ha már az id dimenzióról van szó: az 

összehasonlítás azonos id pontokra lenne igazán reális, de például az ENSZ ajánlásai – mind 

a regionális, mind a világajánlások – 10 éves intervallumokat adnak meg, amelyeken belül a 

népszámlálásokat végre lehet hajtani (például az 1990 körüli népszámlálásokra az 1985-1994 

közötti id szakot), és a különböz  országok sajátos igényeik, lehet ségeik vagy szokásaik 

alapján a cikluson belül egymásétól eléggé eltér  id pontokat választhatnak. Nagy eltérések 

lehetnek a mintanagyságban is: van olyan ország, amely a személyrekordok 10 százalékát vá-

lasztotta ki, vannak azonban 1%-os, s t az alatti minták is. 

XI.1.3 A projekt meg rz  funkciója  

A projekt els dleges célja, hogy „leltárba” vegye, majd lehet leg átvegye a fennmaradt nép-

számlálási mikroadatokat és a hozzájuk tartozó dokumentációt. A leltárkészítés önmagában is 

fontos információkat nyújt az adatok kutatói és archiválói számára. Ugyanakkor a projekt 

szempontjából is rendkívül fontos, mivel támpontot ad a további országokra történ  kiterjesz-

téshez a különböz  népszámlálások tartalmi és fogalmi vonatkozásait figyelembe véve. Har-

madsorban – az összehasonlításba való tényleges bevonástól függetlenül – képet kaphatunk 

arról, hogy mely adatforrások meg rzésére van szükség és lehet ség. Az els  ilyen leltárt a 

számítógépen tárolt népszámlálási mikroadatokról 2000-ben jelent meg.189. Már az els  vizs-

gálatok alapján csaknem 100 történeti mikroadat-állományt sikerült felderíteni és megmente-

ni az IPUMS-International projekt keretében. Megmentésen itt az értend , hogy sok ilyen 

adathalmaz volt és van veszélyben, például a tárolásukra vagy kezelésükre eredetileg kijelölt 

adathordozók vagy szoftverek elavulása, a jelenleg m köd  rendszerekkel szembeni inkom-

patibilitása folytán, függetlenül attól, hogy a mikroadat-fájlok egyébként hozzáférhet ek-e a 

kutatók számára. 

189  Hall, Patricia Kelly – McCaa, Robert – Thorvaldsen, Gunnar, szerk.: Handbook of International Historical 
Microdata for Population Research. www.ipums.org/international/microdata_handbook 
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A népszámlálási mikroadatok megfelel  használatához, helyes értelmezéséhez teljes, 

átfogó meta-adatbázisra is szükség van. A Minnesotai Egyetem Népességtudományi Köz-

pontja nagy lépést tett ezek meg rzése felé, amikor 2000-ben megszerezte a népszámlálási 

történeti archívum kb. 50 folyóméternyi nyomtatott anyagát az ENSZ (New York) Statisztikai 

f osztályától. Elektronikus kép formájában számítógépre került többek között az 1950 utáni 

id szak mintegy 500 népszámlálási kérd íve.190  

XI.1.4 Adatbiztonság  

Fontos tényez�je a projektnek az a több komponens� biztonsági rendszer, amely az adatbá-

zisban szerepl� egyedi adatok bizalmas kezelését garantálja. A rendszer jogi, adminisztratív 

és technikai elemeket tartalmaz (Thorogood 1999). Ami a jogi feltételeket illeti, a projekt csak 

olyan országok részvételével jöhet létre, amelyek statisztikai hivatala megállapodás aláírásá-

val engedélyezi azt. Ez a projekt végrehajtásához keretül szolgáló megállapodás egyebek kö-

zött meghatározza a tulajdonosi és felhasználói jogokat, a hozzáférési feltételeket és korláto-

zásokat, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, az integrált adatbázis közös haszná-

latát. A konzorcium minden tagja egyenl� jogokat élvez, és azonos kötelezettségeket visel. Az 

egyes megállapodások azonban módosulhatnak, els�sorban b�vülhetnek. 

A személyiségi jogi szempontok világszerte teret nyertek, de a népszámlálási hivata-

lok egyre több helyen ismerik fel, hogy megfelel  jogi, szervezeti és technikai keretek között 

a nyilvános felhasználásra kerül  mikroadat-állományok nagy biztonsággal megvédhet k a 

jogtalan felhasználással szemben. Míg az Egyesült Államokban a népszámlálási mintavételes 

mikroadatok korlátozás nélkül hozzáférhet k, a nemzetközi összehasonlításba bekerül  min-

táknak teljesíteniük kell az adott országok statisztikai és adatvédelmi törvényeiben el írt kö-

vetelményeket. Mindezt a projekt keretében kötött adatvédelmi megállapodásokkal és speciá-

lis adatvédelmi eljárásokkal oldják meg, természetesen úgy, hogy az adatok tudományos célú 

felhasználhatósága ne csorbuljon. Az adatszolgáltatást kér  kutatóknak az adatvédelemre vo-

natkozóan az alábbiakról kell nyilatkozniuk:  

− Bizalmasan kezelik a személyek, háztartások és egyéb egységek adatait. Tilos 

bármilyen kísérletet tenni a személyek, háztartások azonosítására a mikroadatok 

alapján. Ugyancsak tilos azt állítani, hogy sikerült valakit azonosítani.  

190 Ezek a kérd ívek megtalálhatók az IPUMS-International honlapján World Census Questionnaires: First 
Edition cím alatt, amely rövidesen tovább b�vül majd. 
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− Biztonsági intézkedésekkel meg kell gátolni a népszámlálási mikroadatokhoz való 

illetéktelen hozzáférést. Az IPUMS-International és a közrem köd  szervezetek 

közötti megállapodások szerint tilos az adatokat harmadik fél részére átadni.  

− A mikroadatokat kizárólag kutatási és oktatási célokra szabad használni. A kuta-

tóknak tehát tilos üzleti, jövedelemszerz  vállalkozásban felhasználni az adatokat.  

− Jelezni kell az IPUMS-International-nak minden publikációt, amelyet a 

mikroadatok alapján írtak. A projekt felel se err l tájékoztatja az érintett statiszti-

kai hivatalokat. A kutatónak egyébként is kutatási tervet kell el zetesen prezentál-

nia, amely igazolja a mikroadatok szükségességét. A megadott engedéllyel össz-

hangban nem álló tevékenység esetén az engedély és a korábban kiadott adatok 

visszavonásától a szakmai szervezeteknél kezdeményezett eltiltáson át egészen a 

polgári peres eljárásig terjed a lehetséges szankciók skálája. 

Technikai biztonsági intézkedések is kiegészítik a fenti intézményes ellen rzéseket. 

Ezek egyike, hogy nem szerepelhetnek az információban a nevek és a földrajzi azonosítók. Az 

egyéb eljárások között szerepelhet a felhasználó által nem ismert mennyiség  rekord „áthe-

lyezése” egyik közigazgatási egységb l a másikba, hogy a személyek azonosítása valóban le-

hetetlenné váljon; a körzeten belül a háztartások sorrendjének megváltoztatása; az érzékeny 

(például nemzetiségi, vallási stb.) változóknál egyes kategóriák összevonása, amennyiben ez a 

kis esetszámok miatt indokolt; az eredeti kódok felfelé vagy lefelé módosítása, folytonos ér-

ték  változóknál a megengedett határokon belüli kerekítések. Az adatvédelem további, újabb 

eljárásainak alkalmazása is napirenden van.191 Egyel re nincs napirenden automatizált adat-

védelmi eljárások alkalmazása. Nagyon valószín tlennek látszik az egyedi adatok felfedése, 

ugyanis hatalmas er feszítésekkel is csupán nagy bizonytalansági fokkal képes megvalósítani 

a célszemély azonosítását bármely próbálkozás, Tény, hogy az elmúlt több mint 40 év során 

még nem volt jelzés a kiadott mikroadatok adatbiztonságának megsértésére vonatkozóan.192

Itt talán érdemes azt is megjegyezni, hogy az eddigi hozzáférési kérelmeknek mintegy felét 

kellett megtagadni, mert az igényl� nem felelt meg a kívánt feltételek valamelyikének.

191 Ruggles, Steven: The Public Use Microdata Samples of the U.S. Census: Research Applications and Privacy 
Issues. A report of the Task Force on Census 2000. www.ipums.org/census2000 

192 Dale, A. – Elliot, M.: Proposals for 2001 SARS: An assessment of disclosure risk. Journal of the Royal 
Statistical Society, Series A, 2001., part 3, 427–447. 
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XI.1.5 Az adatállományok átalakítása, tisztítása és eljuttatása a felhasználókhoz 

Az átvett eredeti adatállományokat átformattálás és tisztítás után különféle formátumokban (a 

külön lakás/háztartás és személyi állományoktól a többszint  hierarchikus fájlokig) tárolják. 

A harmonizációs eljárást megel z en ezt a sokféle állomány struktúrát speciális, e célra készí-

tett szoftverek segítségével standardizálni kell. Ez nem csupán a harmonizációs folyamat egy-

séges inputját biztosítja, hanem felfedi a gyakoriságok egyszer  vizsgálatakor nem észlelhet

hibákat is. Az adatállományok ugyan általában megbízhatóak, de id nként jelentkeztek bels

inkonzisztenciák a személyrekordokban, f ként pedig a személy- és háztartásrekordok között. 

Az összefüggés-ellen rzéseket követ en a hiányzó vagy hibásnak talált értékeket a népszám-

lálásoknál általánosan használt logikai javítással, illetve probabilisztikus hot deck eljárással 

pótolják. Ha például valakinél hiányzik az iskolába járás adata, megkeresik az állományban a 

legközelebbi olyan személyt, akinek releváns adatai – kor, nem, szül k foglalkozása – hason-

lóak, és ennek az így kiválasztott iskolába járását veszik át a hiányzó adat pótlására. Termé-

szetesen ezt követ en a „kölcsönvett” adattal is elvégzik az összefüggés-ellen rzést.193 Az ál-

lományban megjelölik az így pótolt és javított tételeket. 

XI.1.6 A változók harmonizálása 

A különböz  országokból származó népszámlálási minták a legfontosabb változókra vonatko-

zó nemzetközi szabványok (foglalkozási, ágazati, iskolázottsági, földrajzi nómenklatúrák)194

ellenére különböz  osztályozási rendszerek és csoportosítások alkalmazásával készültek. 

Ezek egységesítése az IPUMS-International projekt igazi kihívása, mivel olyan kódrendszerek 

kialakítását kell megoldani, amelyekkel minden adatállomány az összes többivel összemérhe-

t vé válik bármely változóra.  

A rendszerben egyrészt meg rz dik az eredeti minták minden fontos részlete, másfel l 

viszont valóban integrált adatbázis keletkezik, amelyben a különböz  minták azonos kategó-

riái mindig azonos kódot kapnak. Egyszer bb az eset, ha az eredeti változók eleve 

193 Ruggles, S. and M. Sobek: I.m. http://www.ipums.org/usa 
194 Például az ENSZ népszámlálási világajánlása: Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses (1998); a közös ENSZ EGB – Eurostat ajánlás: United Nations Economic Commission for Europe 
(1999). Recommendations for the 2000 Censuses of Population and Housing in the ECE Region (Statistical 
Standards and Studies No. 49), és más nemzetközi szabványok: 
– The International Standard Classification of Education (ISCED 1997); 
– International Labor Office (1990) International Standard Classification of Occupations (ISCO-88); 
– United Nations Statistics Division (1990) International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC-88). 
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kompatibilisak, mert ilyenkor közvetlenül átkódolhatók egy közös osztályozásba. A változók 

többségére azonban nem lehetséges úgy egységes osztályozást kialakítani, hogy ne vesszen el 

információ. Egyes országok mintái sokkal mélyebb részletezettség ek egy-egy változóra, 

mint másokéi, így ezek óhatatlanul megrövidülnek a közös csoportosításba soroláskor. Ilyen-

kor kombinált kódrendszert alakítanak ki, amelyben az els  egy-két számjegy az összes min-

tára érvényes, a következ  egy-két jegy már csak a minták egy részére ad kiegészít  informá-

ciót, míg az utolsó jegyek a legritkábban, esetleg csupán egy esetben el forduló részleteket 

tartalmazzák. Például az IPUMS-International rendszerében a családi állapot kódjának els�

számjegye teljesen összehasonlítható az összes mintában. A második számjegy elhatárolja az 

élettársi kapcsolatokat a párkapcsolatok más formáitól (már ahol ezt az eredeti adatok is lehe-

t�vé teszik), valamint megkülönbözteti a különváltan él�, elvált, valamint a távol lév� házas 

kategóriákat. Végül a harmadik számjegy tovább finomítja az információt, lehet�vé téve a há-

zasokon belül külön kategóriába sorolni azokat, akiknek házastársa távol van, mint például a 

kenyai poligám házasságok esetében. A példa jól tükrözi azt a törekvést, hogy bizonyos szin-

tig az adatok összevethet�k és könnyen kezelhet�k legyenek, mégse vesszenek kárba hasznos 

részinformációk.  

XI.1.7 Mesterségesen létrehozott (képzett) változók  

A felhasználás megkönnyítése érdekében további feldolgozási eljárásokat is alkalmaznak az 

összehasonlítást el segít  újrakódolásokon kívül. Ezek általában az eredeti adatállományok, 

illetve rekordok kiegészítését jelentik. Az azonosítást biztosító jellemz k (sorszámok, év, or-

szág, mintasúlyok) mellett bonyolultabb, az egyes f bb kutatási témákhoz igazodó változókat 

is képeznek az országok által küldött adatfájlokban. Így például az egyedi rekordokban „lap-

pangó” háztartási és családi kapcsolatok alapján a kiegészítésekb l a kutatók egyszer bben 

kinyerhetik az id skorúak, az egyedülálló szül k, általában a gyermekkel együtt él  szül k, a 

házas- vagy élettársak adatai közötti összefüggéseket, illetve a más személyekhez f z d

kapcsolatokat. Ez a munka jelenti a projekt egyik legnagyobb hozzáadott értékét.  

XI.1.8 Dokumentáció 

A projekt másik nélkülözhetetlen eleme az átfogó, integrált dokumentáció kidolgozása. En-

nek nyilván tartalmaznia kell az egyes változók részletes leírását, gyakorisági megoszlásait, 

érvényes kódjait, továbbá az egyes országok esetében felmerül , a standard definícióktól való 

eltérések magyarázatát az országok közötti és az id beli összehasonlítások szempontjából. A 
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dokumentációhoz tartoznak éppen ezért a kérd ívek, módszertani leírások és felvételi utasítá-

sok is. A változókra vonatkozó dokumentációnak a lehet  legteljesebbnek kell lennie, és tar-

talmaznia kell az összehasonlíthatóság minden elemét, ám itt is fennáll a felhasználó túltájé-

koztatásának veszélye. Ezt több szint  eléréssel lehet megoldani, vagyis a dokumentáció els

szintjén csak a legfontosabb információk szerepelnek, a részletesebbekért viszont alacsonyabb 

szintekre kell lemenni a számítógépes keresés során. 

Az adatsorok összesen többezer oldallal egyenérték  dokumentációt igényelnek. Ezért 

az internetes metaadat hozzáférés és a rugalmas dokumentációs rendszer az elérhet  informá-

ciókat a felhasználó által definiált, jól körülhatárolt kutatási tervhez szükséges, testre szabott 

mintákra korlátozza. Ahogy a projekt b vülésével egyre n  az adatbázisba kerül  minták 

száma, az adott tárgyhoz nem tartozó információk kisz rése egyre fontosabbá válik, ugyanis 

ez el segíti olyan dokumentáció készítését, amely a felhasználót tájékoztatja az összehasonlí-

tás kisebb problémáiról, de nem terheli fölöslegesen számára irreleváns információkkal.  

XI.1.9 Az adatok felhasználása  

Web-alapú adatelérési rendszer segíti a felhasználót, hogy az adatok kivonatolása eredménye-

ként csak a kutatási vagy oktatási tervének megfelel  minták, változók és értékek maradjanak. 

Ezt az adatelérési rendszert a változók és minták dokumentációjával összhangban alakítot-

ták ki, hogy a kutatók megalapozott döntésekkel definiálhassák a vizsgálathoz szükséges 

adatállományokat.  

A bejelentkezést követ en képerny rendszer segíti a felhasználót a számára szükséges 

adatállomány kialakításában. Els ként ki kell választania a vizsgálatba bevonni kívánt orszá-

gokat és népszámlálási éveket. Ezt követi a vizsgálatba bevonható változók listája: itt termé-

szetesen már csak azok a változók szerepelhetnek, amelyek az el bbi kiválasztás alapján az 

összehasonlítás szempontjából relevánsak. A következ  képerny n tovább sz kíthetik az ál-

lományt azokra az esetekre, amelyek az adott változók lehetséges értékei közül az elemzéshez 

fontosak (például egy termékenységi vizsgálatnál a szül képes korú n kre). Az utolsó képer-

ny  összegzi a választásokat, és lehet séget ad a szükséges változtatásokra. A kijelölési fo-

lyamat befejeztével a felhasználót email útján értesítik, hogy a kívánt adatállomány kész a le-

töltésre. (Az elemzés megkönnyítése érdekében a rendszer az SPSS, SAS és Stata statisztikai 

csomagoknak megfelel  parancsfájlokat is hozzárendeli az egyébként szövegformátumú adat-

állományok beolvasásához.) 
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XI.1.10 Tervek a projekt folytatására 

Az IPUMS-International projekt tovább folytatódik, hogy a népszámlálási mikroadatok föld-

rajzilag minél teljesebben lefedjék az összes kontinenst. Latin-Amerikára és Európára rendel-

kezésre állnak az eszközök a közel teljes lefedettség eléréséhez. Hasonlóak a törekvések a 

többi kontinens esetében is. Egyébként érdekes módon a projekt iránti érdekl dés és részvéte-

li szándék olyan országok részér l is megnyilvánult, amelyek addig csak korlátozottan vagy 

egyáltalán nem engedtek hozzáférést mikroadataikhoz. Magyarország is közéjük tartozik. 

Az adatbázis b vülésével regionális modulok is bevonhatók lesznek a projektbe, el -

ször nyilván az imént említett két kontinensre. A regionális szint  osztályozások kialakítását 

megkönnyíti, hogy sok a hasonlóság a társadalmi struktúrában, a kérd ívek szerkezetében és 

tartalmában. Lehet ség van például egy Latin-Amerikára jellemz  családi állapot változót be-

vezetni, amelyben különös hangsúlyt kapnak az élettársi kapcsolatok, viszont egyáltalán nem 

szerepelnek a poligám házasságok. A világ egészére, illetve a csak regionális szinten jellemz

változók rendszere egymással párhuzamosan jelenne meg, a kutatónak tehát csak el kellene 

döntenie, hogy aktuális vizsgálataihoz melyik változat alkalmasabb.  

Az IPUMS rugalmas harmonizációs eljárásai révén jórészt áthidalhatóak a nagy id - 

és térbeli különbségek. Amint a projekt halad el re, az a tapasztalat, hogy az újabb adatállo-

mányokban el forduló esetek többsége megoldható a már meglév  átkódolási eljárásokkal. A 

projekt célja továbbra is az adatokhoz való hozzáférés demokratizálása. Az IPUMS-

International adatai ugyanis teljesen ingyenesen használhatók a megfelel  kutatási vagy ok-

tatási tervet felmutató szakemberek számára. Ez jelent s hozzájárulás a társadalomtudományi 

kutatás jöv je szempontjából, hiszen a világnépesség nagy részét reprezentáló, több százmil-

lió egyedi rekordot tartalmazó, harmonizált adatbázis fog létrejönni, a kutatás új, hatékony 

dimenzióit kínálva.  

XI.2 A térinformatika alkalmazása a népszámlálási adatok közzétételében 

A statisztikai szolgálatok egyik legfontosabb feladata, hogy segítsék a felhasználókat az ada-

tok jobb, könnyebb, gyorsabb megértésében. A térinformatika olyan eszközöket biztosít eh-

hez, amelyekkel az adatok területi eltérései vizuálisan észlelhet k, továbbá a statisztikák meg-

felel  szervezésével a regionális vizsgálatok és összehasonlítások a korábbiakhoz képest egy-

szer bben, ugyanakkor nagyobb alapossággal elvégezhet k. Ha a népszámláláson kívüli al-
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kalmazási lehet ségeket vesszük, a térinformatika támpontot adhat például az új ipartelepíté-

sek, kereskedelmi-szolgáltató egységek legmegfelel bb helyének kijelöléséhez, vagy a sze-

génységt l leginkább sújtott területek megállapításához. 

A népszámlálási adatok jelent sége tipikusan els sorban különböz  regionális és 

egyéb területi összefüggéseikben rejlik. A teljes kör  felvételek adatai jelentik a statisztikai 

intézmények számára a legfontosabb földrajzi információkat. A térinformatika alkalmazásá-

nak ezért egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak világszerte. Már az ENSZ-EGB egy 

2000-ben végzett felmérése szerint is a megkérdezett 37 ország közül 28 alkalmazott térin-

formatikai eljárásokat, többségük legalább a népszámlálási projektek keretében. A továbbiak-

ban arra keresünk választ, hogy lehet-e ilyen eszközöket az adatok közzétételénél is alkal-

mazni. 

A népszámlálási adatok közzétételével összefüggésben a térinformatika legalább há-

rom elemet tartalmaz: magukat az adatokat, az alkalmazáshoz szükséges számítástechnikai 

(szoftver és hardver) eszközöket, valamint az adatok közléséhez és a felhasználók képzéséhez 

szükséges know-how-t. A fejlettebb országokban az adatok nagy része térbeli referenciával, 

geokóddal ellátott. A geokód egy terület vagy területfügg  objektum (esetleg objektum cso-

port) azonosítója, amely lehet vé teszi a kapcsolatot a területek vagy objektumok és a hozzá-

juk köt d  valamilyen tulajdonsághoz rendelt értékek (például egy épület és a benne lakó fér-

fiak száma) között. Ez különösképpen érvényes a közigazgatási nyilvántartásokat statisztikai 

célra (is) felhasználó országokra. Természetesen ott sem lehet minden adathoz így hozzájutni, 

mivel a felfedés ellen az adatokat megfelel  nagyságú statisztikai területi egységekre kell 

aggregálni. 

A statisztikusoknak a térinformatikai rendszerben az adatokat térképi adatokkal

kombinálva kell (érdemes) használni. Ez például azt jelenti, hogy a statisztikai táblázatokat a 

statisztikai földrajzi egységek szerint kell rendezni úgy, hogy a területnevek, illetve területi 

kódok a megfelel  oszlopokba kerüljenek. Ez magától értet d nek t nik, de mégsem mindig 

egyszer , ha korábban megszokták a táblázatok papíron való megjelentetését.195

195 Tóth Tamás: A népszámlálás térképészeti és térinformatikai fejlesztései. In: Népszámlálás az ezredfordulón 
4. (Tanulmányok). Szerk.: dr. Kepecs József. KSH, Budapest, 2003. 45-52. 
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Ezen kívül a geokóddal ellátott statisztikákhoz meg kell adni a statisztikai térségeket is 

a határvonalakat tartalmazó fájlok és egyéb térképi adatok formájában, hogy a felhasználók 

az információt földrajzilag megfelel en el tudják helyezni. A felhasználó néha megelégszik a 

terület egyszer  képével, de a komoly térinformatika alkalmazók digitális határok segítségé-

vel tudják a szükséges adatokat lokalizálni. A legtöbbször keresett és legegyszer bb termékek 

a határvonal térképek és a jelenségek térbeli elhelyezkedését megjelenít  tematikus térképek, 

amelyek többnyire felhasználói megrendelésre készülnek, és Internetes szerverre is átvihet k. 

Különféle térinformatikai szoftverek vannak forgalomban, a legegyszer bbt l a leg-

bonyolultabb és legtöbbet tudó programokig. Van az alapszoftverek között olyan is, amelyet a 

skandináv országokban az Excel tartozékaként adnak. Ennek megfelel en az Internetre eliga-

zítást is feltesznek a népszámlálási adatok térinformatikai-térképi megjelenítésér l, a statiszti-

kai csomagokhoz tartozó térképez  interfészekr l, a térképek digitalizálásáról, az adatok 

geokódolásáról, a statisztikai földrajzi adatok és a térinformatikai szoftver használatáról. (A 

szolgáltatások többségéért egyébként fizetni kell.)

A térinformatikai adatközlés másik eszköze a CD-ROM, regionális népszámlálási ada-

tokkal, a statisztikai térségek határainak térképeivel meghatározott földrajzi információkkal, 

valamint az adatok térképek, statisztikai táblázatok és grafikonok használatát irányító szoft-

verrel.  

XI.2.1 A felhasználók 

A lehetséges felhasználók között vannak a térinformatikában már gyakorlatot szerzett kutatók 

vagy tervezési szakemberek, statisztikusok, akik ugyan rendszeresen nem használnak térin-

formatikai eszközöket, viszont jól ismerik a statisztikai táblázatok használatát. Ugyanakkor 

megjelennek a térinformatikában egyáltalán nem járatos egyéb felhasználók is. A felhasznál-

ható termékeknek a „fogyasztók” mindhárom említett kategóriája számára alkalmasnak kell 

lenniük. Az els  esetben olyan formátumot kell biztosítani, amely könnyen adaptálható a 

felhasználó környezetéhez. A statisztikusok esetében példákat és útmutatást, esetleg oktatást 

kell alkalmazni. El regyártott, kész termékeket csak a semmiféle térinformatikai gyakorlattal 

nem rendelkez  fogyasztóknak kell felajánlani. A legutóbbi esetben a termékek nagyon kö-

rülhatároltak, viszonylag leegyszer sítettek, el állításuk ehhez képest mégis drága. Másfel l e 

termékeket szinte ingyenes szolgáltatásnak tekinti a nagyközönség, holott itt is extra szolgál-
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tatásokról, a statisztikák olvasásának új módjáról van szó, nem egyszer en a hagyományos 

statisztikai táblázatok helyettesítésér l.  

XI.2.2 Az Internet és a többi média  

Már korábban nyilvánvaló volt, hogy a 2000 körüli népszámlálások adatközlésének egyik f

eszköze az Internet lesz, ha nem is fogja még teljesen kiszorítani az egyéb médiumokat. Az 

Internet szolgáltatásainak igazán hatékony alkalmazása azonban a hagyományos, statikus 

termékek kínálatán alapuló, a felhasználókkal történ  interakciót nélkülöz  gyakorlattól eltér

stratégiák kialakítását is szükségessé teszi. Ezen a területen a statisztikai „termelési” modell, a 

hagyományos adatbázisok használatának rugalmas térinformatikai szolgáltatásokkal, földrajzi 

lekérdez  rendszerekkel való kiegészítése, majd felváltása meglehet sen id -, költség- és 

munkaigényes tennivaló. Ez nemzetközi összehasonlítási, mindenek el tt uniós kontextusban 

nélkülözhetetlenné teszi az egyébként hasonló problémákkal találkozó statisztikai hivatalok 

együttm ködését. 

XI.2.3 Adatvédelmi kérdések a térinformatikában 

A törvényi el írásoknak megfelel en a statisztikai adatok nem közölhet k úgy, hogy bármely 

lakos vagy dolgozó egyedi adatai azonosíthatók legyenek. Az adatok védelmét tehát biztosí-

tani kell, a felfedés elleni intézkedésekkel azonban nem szabad az eredmények használható-

ságát csökkenteni.  

A térinformatikai adatok – elnevezésüknek megfelel en – tartalmaznak térbeli refe-

renciát, amely lehet vé tenné az egységek azonosítását. Amennyiben a geokódok a statisztikai 

egységek kis csoportjához, netán egy adott statisztikai egységhez kapcsolódnak, felmerül az 

adatfelfedés problémája. Természetesen a probléma súlyossága függ a kérdéses adatok érzé-

kenységét l. A térinformatikai szoftver segítségével az adatok földrajzi jellemz ik szerint 

kombinálhatók, ami felveti a közvetett azonosítás problémáját. Ezen túlmen en a térinforma-

tikai eszközök alkalmasak különböz  típusú területi egységek kezelésére, amivel elkerülhet  a 

közvetett azonosítás. A térinformatikai alkalmazásokban részletes térbeli referenciát hordozó 

adatokat használnak a megfelel  min ség  elemzések érdekében, különösen azért, mert a tér-

informatikai adatok általában részletes geokódokat tartalmaznak. Az adatfelfedés kockázata 

pedig a geokódok részletezettségével párhuzamosan növekszik. Mindezek miatt különös fi-

gyelmet kell fordítani az adatok biztonságára a térinformatikai adatközlés során. A földrajzi 
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részletezés adatvédelmi szempontból könnyebben megoldható, ha az adatközlés papír alapon 

történik. Úgy kell megválasztani a térkép méretarányait, hogy a személyek vagy kisebb cso-

portok semmiképpen ne lehessenek azonosíthatóak. A digitális adatok földrajzi részletezett-

ségét is viszonylag könny  kijelölni, akár úgy, hogy a térképi koordináták ne tegyék lehet vé 

az egészen pontos helymegjelölést, akár úgy, hogy a lehatárolt területhez az azonosíthatóság 

meggátlásához megfelel  számú személy tartozzon. A nehézségek akkor kezd dnek, ha a fel-

használók ugyanazokhoz az adatokhoz különböz  földrajzi alapokon jutnak hozzá, vagy több-

féle változó lokalizált adataival rendelkeznek. Itt lépnek közbe az etikai szabályok, valamint 

a nemzeti és nemzetközi jogszabályok a személyes adatok biztonságával kapcsolatban. Ter-

mészetesen nem arról van szó, hogy pontosan el írnák, mi a teend  egy adott helyzetben. Ál-

talában a kisterületi statisztikákra vonatkozó el írások érvényesek a térinformatikai adatokra 

is: bizonyos küszöbértékek a publikálható esetszámokról, a leginkább érzékenynek számító 

adatokról stb. Több országban m ködik a statisztikai hivatal mellett külön adatvédelmi testü-

let, amely a nehezebb esetekben döntést tud hozni. Az esetek többségében a kutatóknak nincs 

szükségük az adatok pontos földrajzi helyének ismeretére, ilyenkor különféle matematikai el-

járásokkal vagy térbeli módosításokkal lehetséges – az adatok elnyomása és a statisztika torzí-

tása nélkül – a felfedés kockázatának csökkentése, s t kiiktatása. Ha azonban a megfelel  mi-

n ség eléréséhez mégis pontos helymegjelöléssel kell az adatokat szolgáltatni, esetleg külön 

engedélyt kaphat a felhasználó a kutatás pontos céljának, az adatfelhasználás módjának és 

id tartamának megjelölésével, hasonlóan a mikroadatok kezelésére vonatkozó eljáráshoz. 

A statisztikai adatok érthet vé tétele minden statisztikai hivatal számára fontos kihí-

vást és feladatot jelent. A térinformatika a hagyományos statisztikai táblázatoktól eltér  szem-

léletet nyújt a jelenségek vizsgálatára. A legteljesebb statisztikai adatfelvétel a népszámlálás 

és lakásösszeírás, amely a legkisebb területi egységekre (összeírási körzetek, épületek koordi-

nátái) vonatkozó adatokkal a megfelel földrajzi részletezettséget tudja biztosítani a térin-

formatikai alkalmazásokhoz. Minden statisztikai hivatalban egyre inkább tudatosul a térin-

formatika népszámlálási használatának jelent sége mind a területi el készítés, mind pedig az 

adatok közzététele szakaszában. A térinformatikai eszközöket is felhasználó adatközlés egyik 

f  közvetít je az Internet lehet, de itt mindenképpen figyelembe kell venni a potenciális fel-

használók rendkívül eltér  igényeit és ugyancsak különböz  (esetleg még nem is létez ) térin-

formatikai felkészültségét. Egy részük ugyanis el nyben részesíti, kielégít nek tartja a „kész-
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re gyártott” információkat, míg mások részletesebb statisztikákat és területhatárokkal definiált 

fájlokat igényelnek digitális és feldolgozható formában, saját rendszerük számára.  

XI.2.4 A népszámlálási adatok egy térinformatikai felhasználása: Regionális Operatív 
Program (ROP) 

Az EU Bizottsága 2001 márciusában tájékoztatta a csatlakozni szándékozó országokat arról a 

megállapításról, mely szerint a tagjelölt országok régiói nem elég felkészültek a rövid, 2004-

2006 közötti id szakban az Unióból érkez  támogatások közvetlen fogadására. Ennek meg-

felel en a nemzeti szint  ágazati operatív programok mellett az egyes régiókat egységesen 

kezel  Regionális Fejlesztés Operatív Program elkészítését javasolta a csatlakozó országok-

nak, így Magyarországnak is. 

A Regionális Fejlesztés Operatív Programban megfogalmazott átfogó cél a ki-

egyensúlyozott területi fejl dés el segítése. Ez egy olyan fejlesztés-politikai irányt határoz 

meg, melyben a különböz  társadalmi-gazdasági adottságú térségek eltér , sajátos fejl dési 

pályáikon, de egymással összhangban fejl dnek, miközben mérsékl dnek a területi különbsé-

gek, és az ország szervesen bekapcsolódik az európai térszerkezetbe. Az uniós támogatások 

felhasználásának céljait és eszközeit meghatározó tervdokumentum a fejlesztési feladatokat az 

alábbi nagy feladatcsoportokba sorolja196: 

− gazdasági versenyképesség, 

− humáner forrás-fejlesztés, 

− agrár- és vidékfejlesztés, 

− környezetvédelem és infrastruktúra, 

− regionális fejlesztés. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv végleges céljai és programjainak tartalma – széles kör  kormány-

zati és társadalmi egyeztetés, valamint az unióval történ  konzultáció után – 2003-ban alakul-

tak ki.197 A kormányzati szervek által koordinált fejlesztéseken kívül az uniós támogatásokból 

pályázati úton vállalkozások, önkormányzatok, közintézmények és civil szervezetek is része-

sülhetnek. Az EU innovatív jelleg  kezdeményezések elnevezés  programja pedig 2006-ig 

egymilliárd euróval támogatja a tudásalapú regionális gazdaságok, a helyi információs társa-

196 http://www.eu2004.hu/index.php?op=mindennapok_regiok&id=73 
197 http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=444&articleID=3874&ctag=articlelist&iid=1 
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dalmak és a regionális identitás és kultúra fejlesztését. E számottev  kiegészít  forrásokhoz 

az Európai Bizottsághoz benyújtott pályázatokkal lehet hozzáférni. 

XI.2.4.1 A regionális operatív program pályázati kínálata 
A Nemzeti Fejlesztési Terv regionális fejezetének kiindulópontjául a területfejlesztési politika 

átfogó céljai és a régiók által kidolgozott stratégiák szolgáltak. A magyar területfejlesztési 

politika stratégiáját a területfejlesztésr l és a területrendezésr l szóló 1996. évi XXI. törvény, 

illetve az országos területfejlesztési koncepcióról szóló 1998. évi országgy lési határozat fo-

galmazta meg. A magyar területfejlesztési politika jöv képe szerint a különböz  társadalmi-

gazdasági adottságú térségek eltér , sajátos fejl dési pályán, de egymással összhangban fej-

l dnek, mérsékl dnek a területi különbségek, és az ország, illetve régiói bekapcsolódnak az 

európai területi munkamegosztásba. 

Az egyeztetések eredményeként a regionális operatív programba a 2004-2006 közötti 

id szakra négy fejlesztési terület (prioritás) került:

− regionális gazdasági környezet fejlesztése 

− integrált térség- és településfejlesztés 

− a társadalom megújuló képességének javítása 

− technikai segítségnyújtás (szakért i segítségnyújtás a programok végrehajtásának 

támogatására) 

Az els  prioritás egyik eleme a térségi és a települési elérhet ség javítása (megfelel

min ség  úthálózat kialakítása, felújítása, kiépítése), az érintett térségek bels  kohéziójának 

és gazdasági kapcsolatainak er sítésére. Másik eleme a turisztikai ágazat fejlesztése (vonzer -

fejlesztés, turisztikai marketing, szálláshelyfejlesztés) mind országos, mind regionális szinten.  

A következ  fejlesztési programelem alapvet en a térségi és települési életmin ség ja-

vítását t zte ki célul. Ennek keretében súlyt helyez egyrészt a települési környezet min ségé-

nek javítására (közterületek, lakótelepek rehabilitációja, elhagyott üzemi területek és épületek 

újrahasznosítása, funkcióváltása), másrészt a környezetbarát közlekedési (tömegközlekedés, 

kerékpáros közlekedés), szennyvíz-elhelyezési módok fejlesztésére, a megújuló energiafor-

rások fokozott használatának ösztönzésére. E feladatok sorába illeszthet  a közösségi célú 

közszolgálati feladatokhoz, a kulturális szférához, a közösségi hozzáférési pontok kiépítésé-

hez kapcsoló informatikai fejlesztés.  



180

A harmadik prioritás a lakosság, a helyi közigazgatási intézményekben dolgozók kép-

zettségi szintjét, a civil szervezetek m ködési hatékonyságát kívánja növelni, a helyi közigaz-

gatás modernizálását és kapacitásépítését (képzések, informatikai fejlesztések), a vállalkozá-

sok és munkavállalók alkalmazkodóképességének javítását, a hátrányos helyzet ek foglalkoz-

tatásának támogatását szolgálja. Ide sorolható a regionális tudásközpontok (képzés, fels okta-

tási infrastruktúra) fejlesztése is. 

A regionális fejlesztési feladatok az ágazati operatív programokat egészítik ki. A prog-

ram tartalmának kialakításában az Európai Bizottság, a szaktárcák, a regionális fejlesztési ta-

nácsok és a civil szervezetek m ködtek közre. A regionális operatív program finanszírozására 

2004-2006 között uniós forrásokból 76 milliárd forint – a Magyarországnak juttatandó struk-

turális és kohéziós támogatások 17 százaléka – fordítható. 

XI.2.4.2 Pályázati kritériumok – a népszámlálási információk szerepe 
Egy település, terület rehabilitására irányuló, komplex helyi fejlesztési akció egyik kiinduló-

pontja az érintett, összefügg  terület (az akcióterület) folytonos vonallal történ , egyértelm

lehatárolása. Ezt a népszámlálási címjegyzékek alapján lehet elvégezni. A pályázónak e terü-

letre vonatkozóan ki kell fejtenie város-rehabilitációs, barnamez -revitalizációs, turisztikai, 

közlekedésfejlesztési, foglalkoztatási, valamint humánpolitikai terveit. Az integrált és innova-

tív megközelítés alapján érhet k el a pályázott támogatással a megvalósítani kívánt hatások a 

település és környezete társadalmi-gazdasági fejl désére. Természetesen igazolni kell a leha-

tárolással kijelölt terület rászorultságát, illetve jogosultságát a támogatásra, mégpedig a prog-

ramok jellegét l függ  kritériumok alapján. Város-rehabilitáció esetében a kijelölt, legalább 

5000 lakosú területre az igényjogosultsághoz a következ  nyolc kritériumból legalább három-

nak – a megfelel  mutatókkal igazolt – jelenléte szükséges: 

1. Tartós munkanélküliség magas szintje 

2. Alacsony gazdasági aktivitás 

3. Szegénység és kirekesztettség magas szintje 

4. Nagyszámú nemzetiségi és kisebbségi csoportok, különösen romák 

5. Alacsony iskolázottság 

6. Magas kriminalitás és rossz közbiztonság 

7. Er sen leromlott környezet 

8. Kedvez tlen demográfiai helyzet 
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Az els  kritériumhoz tartozó mutatók (regisztrált munkanélküliek aránya, tartós – fél 

éven túli – munkanélküliség, jövedelempótló támogatásban részesül k aránya) forrása a terü-

letileg illetékes Munkaügyi Központ, illet leg a helyi önkormányzat nyilvántartása. A máso-

diknál két mutató értékét – a gazdaságilag nem aktív (inaktív + eltartott) népesség, valamint 

az ipari-épít ipari foglalkozásúak arányát – a 2001. évi népszámlálás szolgáltatja. A szegény-

ségre vonatkozó négy kritérium közül a helyi önkormányzat biztosítja a rendszeres segélyben 

részesül k, valamint a személygépkocsival rendelkez k arányának adatait, a legutóbbi nép-

számlálás pedig a 100 családra jutó eltartottak, továbbá az alacsony komfortfokozatú lakások 

arányát. A roma népességre vonatkozó információt (4.) – bár a népszámlálásnak is vannak 

ilyen adatai minden településre – a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok szolgáltatják. Egyér-

telm en a népszámlálás „szállítja” az általános iskolát be nem fejezett, valamint a fels fokú 

végzettség  népesség arányára vonatkozó adatokat az 5. kritérium értékeléséhez. A kriminali-

tási információk (6.) forrása az illetékes rend ri szerv b nügyi nyilvántartása az el z  évek-

r l. A meglehet sen inhomogén 7. csoportban olyan kritériumok legalább egyikének kell 

megfelelni, mint a túlzott beépítettségi arány (topográfiai térkép alapján); az egy f re jutó ke-

vés gondozott zöldterület (népszámlálás és topográfiai térkép); a régi, 1920 el tt épült lakóhá-

zak magas aránya (népszámlálás); a panelházak túl magas aránya (népszámlálás); barnamez

(elhagyott ipari vagy katonai objektum) a településrészen (önkormányzat). Végül a demográ-

fiai kritériumok teljesülésér l természetesen ismét a népszámlálás ad tájékoztatást, tudniillik a 

60 éves és id sebb, valamint a 0–14 éves népesség össznépességhez viszonyított arányáról, il-

letve az 1000 lakosra jutó elvándorlásról (ez utóbbira vonatkozóan választható az önkormány-

zati nyilvántartás is mint adatforrás). 

Mivel a 2001. évi népszámláláshoz rendelkezésre álltak a 2000 f snél nagyobb telepü-

lések digitális térképei, a pályázó önkormányzatoknak lehet ségük volt, hogy azokra bejelöl-

jék a fejlesztési akcióterülethez tartozó épülettömböket, majd ennek alapján hozzájussanak a 

kiválasztott kritériumok szerinti mutatókhoz. A pályázathoz rövid elemzést kell készíteni az 

adatok és mutatók alapján a megoldandó feladat hátterér l, a problematikus helyzet okairól, a 

kijelölt terület f bb társadalmi-gazdasági viszonyairól, ideértve a közvetlen és a tágabb kör-

nyezet, azaz a település egésze, valamint a települést magába foglaló, nagyobb térség fonto-

sabb jellemz it is. 
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Területkijelölés népszámlálási digitalizált térképen (Heves) 

A népszámlálási információk szerepe a program szempontjából itt véget ér, a pályázat-

tal és elbírálásával, továbbá megvalósításával összefügg  számos teend  leírása ezért e dolgo-

zat keretében nem indokolt. Jelent ségét illet en annyit mégis említsünk meg, hogy egyedül 

2004-ben több mint 1300 turisztikai, útfejlesztési, város-rehabilitációs, oktatási intézmény-

fejlesztési, képzési és foglalkoztatási célú pályázatot nyújtottak be a települési önkormányzat-

ok, alapvet en a népszámlálási adatokra támaszkodva. E pályázatok több mint felét elfogad-

ták. Néhány példa: ferencvárosi tömbrehabilitáció; a reformkori városközpont felújítása Bala-

tonfüreden; Barcs, Dombóvár, Esztergom, Szekszárd, Tiszalök városközpontjának rehabilitá-

ciója; turisztikai vonzer -fejlesztési programok: a Pannonhalmi F apátság, mint világörökségi 

helyszín környezetének rendezése; Pécs világöröksége; Hortobágy: Pásztormúzeum, sárvári 

vár, veszprémi vár, Orczy-kastély; turisztikai ökopark az M3 autópálya mellett; mez csáti ál-

talános iskola, csengeri óvoda, gyomaendr di iskola/óvoda felújítása; szigetvári foglalkozta-

tási program: hátrányos helyzet  csoportok foglalkoztatásának el segítése (Roma Évtized – 

facilitátorok képzése és foglalkoztatása); kézm ves hagyományok újjáélesztése Csereháton – 

szakmai képzések a regionális igényeknek megfelel en stb.). A 2004-2006-os id szakban 

megpályázott, illetve még elnyerhet  összeg jóval meghaladja a 100 milliárd forintot.  
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A népszámlálási adatok min ségének ellen rzése 

XII.1 A min ség tényez i a statisztikában 

Az ISO198 8404 nemzetközi szabvány szerint „a min ség a termék vagy a szolgáltatás olyan tu-

lajdonságainak és jellemz inek összessége, amelyek hatással vannak a terméknek arra a ké-

pességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen.”199.

A „Standard min ségjelentés”200 cím  Eurostat dokumentum fogalmazza meg azt a 

hat kritériumot, amelyek alapján a statisztika min ségét meg lehet állapítani: 

− relevancia, azaz annak a mértéke, hogy a statisztikák (adatok, definíciók, osztá-

lyozások) mennyiben felelnek meg a tényleges és a potenciális felhasználók igé-

nyeinek; 

− pontosság, ami általános statisztikai értelemben a számítások/becslések és a pon-

tos/valós értékek közelségét jelenti; 

− id szer ség és id beli pontosság: az adatok rendelkezésre állása és a leírt ese-

mény vagy jelenség felmerülése közötti id szak hossza, illetve az adatközlés id -

pontja és a publikálásra eredetileg megcélzott id pont közötti id különbözet; 

− hozzáférhet ség és érthet ség: egyfel l azok a fizikai feltételek, amelyek mellett 

a felhasználók hozzájuthatnak a statisztikákhoz (elosztási csatornák, rendelési eljá-

rások, az átadáshoz szükséges id tartam, árpolitika, marketing feltételek, adathor-

dozók stb), másfel l a statisztika információs környezete (a statisztikák mellé ren-

delkezésre bocsátott metaadatok, dokumentáció, grafikonok, térképek, és más il-

lusztrációk, a statisztikák min ségére vonatkozó információk, segítség felajánlása 

a felhasználók számára). 

− összehasonlíthatóság: az alkalmazott statisztikai fogalmakban és definíciókban je-

lentkez  különbségek hatásainak számszer sítése a földrajzi területek, tárgykörök, 

illetve id szakok közötti összehasonlítás kapcsán; annak a mértéke, hogy az egyes 

198 Bet szó, értelmezése: International Organisation for Standardisation, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 
199 L rinc Imre: Min ségirányítás, min ségbiztosítás szervezése. M szaki fordító és Szolgáltató Rt., Budapest, 

1996. 1. 
200 Standard quality report. Working Group „Assessment of quality in statistics”. Eurostat, Luxembourg, 2003. 
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statisztikák között mért eltérésekb l mennyit tulajdoníthatunk a statisztikai jellem-

z k értékei közötti eltéréseknek.  

− koherencia: a statisztika többféle használatra, különböz  módokon történt meg-

bízható összeállítása; ha egyetlen közös forrást használnak, az adatok koherensek 

abban az értelemben, hogy az els dleges eredmények megbízhatóan kombinálha-

tók más módszerek segítségével komplexebb eredmények elérésére.201

A statisztikák el állításának költségei, illetve a válaszadói terhek – bár nem tekinthe-

t k a min ség fokmér jének –, hatnak a min ségre.  

Ha különböz  forrásokból, különböz  természet  és/vagy gyakoriságú statisztikai fel-

vételekb l származtatunk valamit, akkor az így készült statisztika koherenciájához az eredeti-

leg eltér  szempontok, osztályozások és módszertani standardok harmonizálása elengedhetet-

len.  

A min ség különböz  összetev  elemei között kompromisszumos megoldásokra van 

szükség, f ként az alábbi párosításokban: id szer ség/pontosság, pontosság/földrajzi összeha-

sonlíthatóság, relevancia/id beli összehasonlíthatóság, relevancia/pontosság, koherencia a na-

gyobb tárgykörök/relevancia az alcsoportok vonatkozásában. 

XII.2 A megbízhatóság mérése a népszámlálásnál 

A statisztikai adatgy jtések és ezen belül a népszámlálások módszertanának javulása legalábbis 

részben a korábbi hibák felismerésének köszönhet . Hibátlan összeírás ugyanis nem lehetséges, 

mindig voltak és lesznek tévedések. A véletlen pontatlanságokat tartalmazó eredmények közlését 

ki lehet és egyre inkább ki is kell egészíteni az adatok valószín síthet  pontosságára, megbízha-

tóságára vonatkozó információkkal. Ezek mind az adatok felhasználói, mind a népszámlálást 

el készít  és végrehajtó apparátus számára hasznosak. 

201 Lényegében a min ség hasonló vagy kevéssé eltér  elemeit használják néhány meghatározó statisztikai in-
tézménynél is. A Kanadai Statisztikai Hivatal 6 dimenziója: relevancia, pontosság, id szer ség, hozzáférhe-
t ség, értelmezhet ség és koherencia (http://www.statcan.ca/english/freepub/12-586-XIE/12-586-
XIE02001.pdf). A Svéd Statisztikai Hivatal 5 dimenziója: tartalom, pontosság, id szer ség, összehasonlítha-
tóság/koherencia, és hozzáférhet ség/érthet ség (Ers, E. – Rosen, B.: Quality Concept for Official Statistics.  
In: Kotz, S. – Read, C. B. – Banks, D. L.,  eds.: Encyclopedia of Statistical Science. Update Vol. 3. John 
Wiley & Sons, New York, – Chicester – Weinheim – Brisbane – Singapore – Toronto, 1999. 621–629.) Az 
OECD kifejlesztette saját keretrendszerét 8 dimenzióval: relevancia, pontosság, hihet ség, id szer ség, id -
beli pontosság, hozzáférhet ség, értelmezhet ség és koherencia 
(www.oecd.org/doc/m00029000/m00029990.doc). 
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Hibák a népszámlálási folyamat bármely szakaszában el fordulhatnak: az összeírás során lehet-

nek az összeíró vagy az adatszolgáltató által félreértett kérdések, szándékos vagy véletlen meg-

hiúsulások, a kódolás és a feldolgozás folyamán bekövetkez  tévedések. Ezek egy része sziszte-

matikus és egymást ki nem egyenlít  torzításokhoz vezet, míg mások inkább véletlenszer ek, és 

elméletileg a számlálóbiztosok, kódolók, felülvizsgálók nagy száma mellett kiegyenlíthetik egy-

mást. 

A hibák feltárásának, illetve az azokról szóló tájékoztatásnak célja, hogy az adatfel-

használók ismerjék meg az információ pontosságát, alkalmazásának esetleges korlátait. Elvi-

leg felvet dhet, a közlésre kerül  vagy került adatok ilyen alapon történ  korrekciójának kér-

dése is, ez azonban inkább újabb bizonytalansági tényez kkel járna, és akár végtelenítené az 

ellen rzési folyamatot. A hibaforrások azonosításának ugyanakkor az a „szakmai” funkciója, 

hogy a következ  összeírást a jelenleginél pontosabban és gazdaságosabban lehessen végre-

hajtani. Az itt felvet d  kérdések: melyik szakaszban fordult el  a hiba? Hibás listák, rosszul 

megfogalmazott kérdések, hiányosan felkészített összeírók, szubjektív kódolási tényez k, hi-

bás számítógépes programok okozták-e a hibát? A hiba inkább érinti-e a népesség valamelyik 

csoportját, mint a többit? Az ellen rzés programja mindenesetre hasznos információkat 

nyújthat a jöv  cenzusának olyan megtervezéséhez, amely lehet vé teszi az adatigények még 

jobb kielégítését. Lehetséges például annak felderítése, hogy egyes földrajzi területek vagy 

népességcsoportok adatait alulszámlálták, és ezt a megfelel  döntéshozatal érdekében a ké-

s bbi összeírások során ki kell küszöbölni. Az is kiderülhet, hogy egyes ismérvekre vonatko-

zó kérdéseket más módon kell feltenni, hogy pontosabb válaszok szülessenek. Hasonlóképpen 

segíthet az ilyen értékelés magának az összeírásnak a hatékonyabbá tételében is. 

A népszámlálási ellen rzés információi támpontul szolgálhatnak a statisztikai adatok 

esetleges kiigazításához is. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy ebben a ké-

nyes kérdésben csak nagyon körültekint en szabad dönteni és eljárni. Az USA-ban például 

nemcsak a népszámlálásnak van nagy, immár 200 éves hagyománya, hanem az eredmények-

kel kapcsolatos heves bírálatoknak, vitáknak, s t pereskedésnek is. Az 1990. évi népszámlálá-

si adatok kiigazítására vonatkozó vitáról az amerikai népszámlálási hivatal (U.S. Bureau of 

the Census, rövidebben Census Bureau) felügyeletét ellátó kereskedelmi miniszter, Robert A. 

Mosbacher így nyilatkozott:  



186

„Az 1990. évi népszámlálás kiigazításának kérdésében életem egyik legnehezebb dön-

tését kellett meghoznom. Szinte megegyez  súlyú érvelések szóltak a kiigazítás mellett 

és ellene. Legfontosabb szempont azonban, hogy a népszámlálási adatok minden 

egyes amerikai képviseletének alapjául szolgálnak minden államban, megyében, vá-

rosban és lakókörzetben országszerte. Ha a számokat számítógépes, statisztikai eljá-

rással megváltoztatnánk, egy 200 éves hagyományt vetnénk el a népesség tényleges 

összeszámolása terén. Egy ilyen fontos lépés el tt biztosnak kellene lennünk abban, 

hogy az jobbá tenné a népszámlálást és pontosabbá a népesség megoszlására vonat-

kozó információt. Alapos áttekintés eredményeként a helyesbítés mellett szóló érveket 

nem találtam célravezet nek és kell en meggy z nek. Ezért úgy döntöttem, hogy az 

1990. évi népszámlálás eredményeit nem változtatjuk meg statisztikai helyesbít  eljá-

rással.” 202

XII.3 A népszámlálási hibák értékelésének módszerei

Többféle eljárást alkalmaznak a népszámlálás megbízhatóságának vizsgálatára. Ezek a vizsgá-

lat technikájában, adatigényükben és eredményeik min ségében eltér ek, és három kritérium 

alapján osztályozhatók: 

a) egy adatforrást (magát a népszámlálást) vagy többet használnak-e az elemzés céljára; 

b) a több adatforrást igényl  eljárások esetében alkalmaznak-e az egyedi rekordok szint-

jén történ  összehasonlítást; 

c) teljes kör séget vagy adatmin séget, bruttó vagy nettó hibát mérnek-e? 

Amikor a népszámlálási adatok megbízhatóságának vizsgálata csupán magára a nép-

számlálásra vonatkozó információkra épül, lényegében kétféle módszer közül lehet választani: az 

egyik a demográfiai elemzések alkalmazása, a másik pedig az egyes népszámlálási m veletek-

kel, mint hibaforrásokkal kapcsolatban végzett, általában mintavételes ellen rz  vizsgálatok vég-

rehajtása. 

A két vagy több adatforrás összehasonlítására támaszkodó vizsgálatok további alcsoport-

okra oszthatók aszerint, hogy az egyedi rekordok szintjén történ  összevetést tartalmaznak-e 

vagy sem. Az el bbiekhez tartoznak az ilyen összekapcsolás alapján értékel  utóellen rzési ösz-

202  Secretary of Commerce Robert A. Mosbacher, Notice of Final Decision, “Adjustment of the 1990 Census 
for Overcounts and Undercounts of Population and Housing”. Federal Register 56, no. 140 (22 July 1991) 
(ford.: Rózsa Gábor) 
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szeírások, a rekordellen rzések és a meglév  lakossági adatgy jtésekkel történ  összehasonlítá-

sok. Az utóbbi kategóriához számoljuk az el z  népszámlálások adatait felhasználó demográfiai 

elemzéseket, az adminisztratív nyilvántartásokkal való összevetést, valamint a háztartási adat-

gy jtésekb l származó aggregált eredményekkel történ  összehasonlítást. 

Az 1970-es, 1980-as és 1990-es magyarországi népszámlálások adatmin ségének, els -

sorban a bevallott adatok pontosságának ellen rzésére szinte közvetlenül a teljes kör  összeírás 

után a legfontosabb jellemz kre vonatkozó, mintavételes utóellen rzési felvételt hajtottak végre. 

(Valójában már 1960-ban is volt egy ilyen ellen rz  vizsgálat, de az a korbevallások kontrolljára 

korlátozódott.)203 Az 1990. évi összeírás teljes kör ségének néhány jellemz jér l az Állami Né-

pesség-nyilvántartó Hivatal adataival történt összehasonlítás alapján ugyancsak tanulmány ké-

szült.204 A legutóbbi népszámlálás programjából ez a fajta ellen rz  felvétel kimaradt, ami azon-

ban nem jelenti azt, hogy az adatok min ségére vonatkozó információkról le kellett volna mon-

dani. Az alábbiakban három különböz  jelleg , az adatok pontosságának megismerését célzó 

vizsgálat rövid ismertetése következik.  

XII.4 Statisztikai adatbázisok összekapcsolódásából adódó tapasztalatok és 
lehet ségek  

Magyarországon 2000 áprilisában, tehát 10 hónappal a legutóbbi népszámlálás el tt általános 

mez gazdasági összeírásra (ÁMÖ) került sor. Lakossági összeírásokból ilyen b séges, id ben 

egymáshoz közel álló információhalmaz hazánkban még soha nem állt rendelkezésre.205 A két 

cenzus adatainak közös felhasználása, az információk együttes kezelése b vebbé, gazdagabbá 

teszi mindkét felvétel elemzési lehet ségeit, ugyanakkor a létrehozható új állománnyal szá-

mos új vizsgálat, értékelés, elemzés elvégzésére adódik lehet ség. A népszámlálás ugyan el-

s sorban a társadalomstatisztikának biztosít alapadatokat, ugyanakkor a gazdaságstatisztikai 

elemzések elkészítéséhez is nélkülözhetetlen, míg az általános mez gazdasági összeírás a 

gazdaságstatisztikának egyik legjelent sebb felvétele, amelynek számos információja a társa-

203 Ezek eredményeit az 1970. évi népszámlálás módszertani zárókötete, illetve a kés bbi két népszámlálásra 
vonatkozóan egy-egy tanulmány ismertette, ld.: Rózsa Gábor: A népszámlálások és a lakásösszeírások utóel-
len rzése. Statisztikai Szemle 67. évf. (1989) 8–9. sz. 788–800. és Rózsa Gábor: A népszámlálási adatok 
megbízhatóságának ellen rzése. Demográfia, XL. évf. (1997) 1. sz. 83–107. 

204 Kapitány Gabriella: A népszámláláskor összeírt és az Állami Népességnyilvántartó Hivatal adatbázisában 
szerepl  lakás- és népességszámok összehasonlítása. Demográfia, XL. évf. (1997) 1. sz. 66–82. 

205 Jónás István – dr. Novák Zoltán el adása. Magyar Statisztikai Társaság éves konferenciája, Balatonfüred, 
2004. október 14–15. 
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dalomstatisztikusok számára is kiemelt jelent ség , például a népesedési folyamatok mozga-

tórugóinak mélyebb megismeréséhez. 206

A közös felhasználást a praktikus szempontok mellett fokozottan indokolta, hogy a két 

összeírás felvételi programjából kölcsönösen hiányoztak azok az információk, amelyek els -

sorban a másik felvétel vizsgálati körébe tartoznak. Nagyon fontos az elemzések szempontjá-

ból külön kiemelni, hogy mindkét cenzus teljes kör  volt, tehát elemi szinten álltak rendelke-

zésre az adatok, így az ország bármely területi egységére, bármely választott csoportképz

ismérv szerint aggregálhatók, vizsgálhatók. Természetesen ehhez elengedhetetlenül fontos 

napjaink fejlett számítástechnikai infrastruktúrája, amely a két felvétel adatainak együttes ke-

zelését lehet vé teszi.207  

A két cenzusból nyert adathalmazok segítségével most els  ízben kínálkozott lehet -

ség – kifejezetten statisztikai célból – az adatfelvételek adatainak elemi szint összekapcsolá-

sára. Ez nemcsak a két nagy hazai összeírás történetében újdonság, de a nemzetközi gyakor-

latban is úttör  jelent ség  módszertani megoldást jelentett. Így lehet ség kínálkozott a sta-

tisztika sajátos eszközeivel a egyéni gazdaságok demográfiai és lakáshelyzetének részlete-

sebb, területi szint  bemutatására, amely jó alapot biztosíthat további vizsgálatokhoz is. 

A két cenzus elemi szint  összekapcsolásának alapvet  feltétele a csatlakozási pontok 

feltárása volt, azokra a változókra nézve, amelyek mindkét felvételben hasonló fogalmakkal 

és legalább átvihet  csoportosításokkal, osztályozásokkal szerepeltek. Meg kellett tehát ke-

resni, hogy milyen kompromisszumok mellett lehet az egymással teljesen meg nem feleltethe-

t  fogalmakat mégis használni. Az el bbiekb l következett, hogy a két felvételb l létrehozha-

tó adatbázis kialakításához azonosítható, egymással megegyez , vagy egymáshoz közelálló 

elemeket kellett keresni. A két felvétel elemei azonosító információinak vizsgálata során a 

szakért k arra a megállapításra jutottak, hogy a legkisebb egység, amelynek a szintjén a csat-

lakozási felület biztosítható, a gazdaság, illetve a háztartás fogalma lehet: a mez gazdasági 

206 Az összekapcsolás megoldásához kiindulási alapul szolgált: Laczka Sándorné – Czibulka Zoltán: Az ÁMÖ 
2000 és a népszámlálás adatainak együttes kezelése. In: Népszámlálás az ezredfordulón 3. (Tanulmányok) 
Szerk.: Kepecs József. KSH, Budapest, 2000. 

207 A technikai feltételek biztosítása mellett természetesen szem el tt kellett tartani a statisztikai és az adatvé-
delmi törvények rendelkezéseit, az együttes kezelés kizárólag statisztikai célból történhet. 
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felvételb l az egyéni gazdaságok208, illetve a népszámlálásból a háztartások, azon belül is el-

s sorban a lakásháztartások.209 Egyetértettek abban, hogy a két felvétel ugyan más-más hal-

mazokra terjed ki, a két felvétel különböz  fogalmai bizonyos szinten ugyanazt a sokaságot 

azonosítják, közöttük nagy biztonsággal megállapítható az azonosság.  

Az adatok közös adatbázisba szervezésének feltétele a közös metszet egyedei azonosí-

tó adatainak leválogatása, az így létrehozott két adatállomány elemeinek egyértelm  azonosí-

tása. A közös adatbázis további vizsgálatainak alapját azok az elemek (egyéni gazdaságok, il-

letve háztartások) képezték, amelyekhez mindkét felvétel azonosítója kapcsolódik. A két 

adatállomány elemeinek megfeleltetéséhez természetes azonosító, az összeírás helyének címe 

volt használható. Mindehhez a jogi hátteret a jelenleg hatályos statisztikai törvény biztosította. 

Az összekapcsoláshoz szükséges számítástechnikai programok elkészítésével egyide-

j leg a létrejött egyeztetési állomány alkalmassá vált a két teljes kör  összeírás anyagából 

olyan adatbázis létrehozására, amely mind a mez gazdasági összeírás, mind a népszámlálás 

részletes adataiból vehet át információkat. Az adatbázis tartalmát, az együttes vizsgálatra al-

kalmas információkat a vizsgálat céljának megfelel en kellett meghatározni. Az elemzés ter-

vezési és statisztikai régiónként készült a vidéki agrárgazdaságokra vonatkozóan (tehát Buda-

pest nélkül), régiókon belül pedig megye és statisztikai kistérségenkénti részletezésben.210

XII.4.1 Az Általános Mez gazdasági Összeírás és a népszámlálás elemi adatainak 
összekapcsolása

A két adatbázis összekapcsolásának célja a mez gazdasági összeírás egyéni gazdaság és a 

népszámlálás háztartás fogalma közötti összefüggések vizsgálata. Az összefüggések részben a 

személyek összetételében mutatkozó átfedés, részben a mindkét fogalomhoz kapcsolódó in-

gatlanok (értékek) azonossága alapján vizsgálhatók.

A megfigyelt sokaságok az ÁMÖ esetében az egyéni gazdaság, a népszámlálás eseté-

ben a lakás és a személy. Az ÁMÖ rögzített néhány információt a gazdaság tevékenységében 

– nem alkalmazottként – részt vev  személyekr l is (például nem, életkor). Ennek alapján a 

208 Egyéni gazdaság összefoglaló névvel szerepelnek az egy lakásban él , mez gazdasági termeléssel egyéni 
gazdaként, önfoglalkoztatóként, egyéni gazdaságban segít  családtagként dolgozó, vagy a mez gazdasági 
termékeket dönt en saját fogyasztásra termel  családok rokoni vagy nem rokoni közösségek.  

209 A hazai népszámlálás háztartásfogalmától eltér en – egyébként a nemzetközi ajánlásokban szerepl  egyik 
lehet séget kihasználva – háztartáson itt az egy lakásban él  személyek összességét értjük.  

210 A kiadványsorozat „Az egyéni agrárgazdaságok és népességük” címmel 2005 márciusában jelent meg. 
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sokaságok elemei között a gazdaság tagja, illetve a lakás lakója nev  kapcsolat feleltethet

meg.  

A kapcsolódó ingatlanok meghatározásának egyetlen támpontja most a közös cím. A 

gazdaság és a háztartás kapcsolata a lakásban lakó személyek adatai alapján vizsgálható. Az 

egyedi azonosító egy olyan (esetleg összetett) ismérv (tulajdonság-típus), amely a sokaság 

egy elemét egyértelm en azonosítja. A kapcsolatot az egyes el fordulások egyedi azonosítói-

ból kialakított párok reprezentálják. 

A kapcsolatok meghatározása arra a feltételezésre épült, hogy az ÁMÖ egyéni gazda-

sághoz és a népszámlálási háztartáshoz tartozó személyek a közös cím, és néhány demográfiai 

jellemz  alapján azonosíthatók. 211 A megvalósítás az alábbi lépéseken keresztül történt: 

A két címállományt egy el zetes számítógépes programfutással párosítottuk. Kö-

zel egymillió gazdaság címeinek 90%-át sikerült így azonosítani. 

A „páratlan” ÁMÖ-címeket egy interaktív program segítségével azonosítottuk. 

Kb. 10 hónap él munka befektetésével 97%-ra javult a „találati arány”. 

A személyek azonosítását egy utólagos programfutással végeztük. A gazdaság-

tagok 78%-át sikerült megtalálni. 

XII.4.1.1 A címazonosítás problémái 
A cím a KSH minden statisztikai adatfelvételénél szerepet kap, ez a fogalom tehát ge-

nerálisan összekapcsolja a KSH adatgy jtéseit. A címek megfeleltetését az eltér  írásmód, a 

pontatlan címzés (például csak a házszám szerepel), valamint az adatfelvételek között eltelt 

id  alatti cím-módosítások (utcák átnevezése, házszám-változások) nehezítik. 

Két címállomány vizsgálatánál problémát okozhat, hogy az állományok eltér  írás-

móddal tartalmazzák a címeket: egyazon utca nevét egy településen belül szokás Pet finek, 

Pet fi S.-nek, Pet fi Sándornak megjelölni. Hasonló problémát jelent egy épület vagy egy la-

kás megjelölése 1/a, 1/A, 1a, 1.a stb. formában. Fontos feltétele a sikeres azonosításnak, hogy 

211 Számolni kellett a két adatfelvétel közötti id szakban bekövetkezett változásokkal (költözés, elhalálozás, 
házszám-változás), valamint azzal, hogy ez a stratégia nem biztosítja azoknak a személyeknek az azonosítá-
sát, akik a gazdaság címét l eltér  cím  lakásban laknak. A kapcsolatok pontos meghatározására a személyi 
szám ismeretében lenne lehet ség 
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legyen egy „normának” tekinthet  címállomány. Az ÁMÖ és a népszámlálás címállománya 

hasonló szerkezetben tartalmazta a címeket: 

település – közterület név – közterület jelleg – házszám – épület – lépcs ház – emelet 

– ajtó. 

Megnehezíti a címek azonosítását, ha egyes ingatlanok nincsenek megfelel  fizikai 

azonosítóval ellátva. A címek azonosításához ilyenkor további információ szükséges. Ilyen 

lehet, ha van valamilyen adatunk az ott lakó személyekr l. 

XII.4.1.2 Az egyéni gazdaságok és a gazdaság tagjainak azonosítása
Az el zetes párosítás során a címek több mint 90%-át sikerült számítógéppel azonosí-

tani. Az átlagosan magas egyezési arány településenként igen eltér  mértéket takart. A párosí-

tást követ  interaktív cím-azonosításnak els sorban az volt a feladata, hogy a hiányosan azo-

nosított területek megfeleltetését javítsa. Az interaktív cím-azonosítás végére a címek 97 %-át 

sikerült megtalálni. Ezután azt vizsgáltuk, hogy a címeken azonosíthatók-e a személyek. A 

gazdaság azonosítását akkor tekintettük sikeresnek, ha a gazdasághoz tartozó személyek je-

lent s része azonosítható volt. 

Az ÁMÖ csupán néhány információt rögzített a gazdaság tevékenységében – nem al-

kalmazottként – részt vev  személyekr l. Ezen információkat a népszámlálás során felvett ha-

sonló tartalmú adatokkal összevetve lehet ségünk nyílt a gazdaság tagjainak azonosítására. A 

személyeket jellemz  adatok közöl a nem, életkor, valamint legmagasabb iskolai végzettség 

mutatkozott leginkább alkalmasnak az azonosításra. A nem alapján természetesen csak az 

egyezés volt elfogadható. Az ÁMÖ esetében a személy életkorát kellett bejegyezni, a nép-

számlálásnál a születési idejét. Az el bbi valószín leg pontatlanabb információ, a 60 éves 

életkor utalhat betöltött 60 évre, de egy majdnem 60 éves is válaszolhatott így a kérdésre. Fi-

gyelembe véve azt is, hogy az ÁMÖ 10 hónappal megel zte a népszámlálást, az életkorok 

néhány éves eltérése is elfogadható. Az iskolai végzettséget az ÁMÖ egyszer en, a nincs, 

alapfok, középfok, fels fok kategóriákkal adta meg, aminek a népszámlálás részletesebb osz-

tályozása a szükséges fogalommagyarázattal általában megfeleltethet .  

A címek 97%-os formai egyeztetése után csak 78%-ban bizonyult sikeresnek a gazda-

ságok azonosítása. A különbség részben valódi változásokból adódik (költözés, halálozás), 

részben a címek azonosításának változásából.  
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XII.4.2 A 2001. évi népszámlálás foglalkozási-munkaköri bejegyzéseinek kigy jtése 

A 2001. évi népszámlálás programjának kialakításakor szempont volt, hogy minél szélesebb 

körben lehessen egyéni foglalkozási adatokat gy jteni. Ennek megfelel en nemcsak a 3 mil-

lió 700 ezer foglalkoztatott személyr l találhatunk foglalkozási-munkaköri bejegyzést, hanem 

az összesen csaknem ugyanennyi nyugdíjasról, munkanélkülir l és GYES-en, GYED-en lév

személyr l is. 

A FEOR-93 kódszótára jelenleg közel 5000 foglalkozási, munkaköri megnevezést 

tartalmaz. A megnevezések a korábbi népszámlálási jegyzékekb l, szakért i összeállításokból 

származnak, így jelent s részük elavult, illetve egy régebbi munkamegosztásra jellemz  álla-

potot tükröznek. 

A 2001. évi népszámlálási adatbeviteli technológia lehet vé tette a kérd ívek 

szkennelését és a képek számítógépen történ  tárolását, majd a kérd íveken lév  – a jelenlegi 

jegyzékekben nem szerepl  – foglalkozási-munkaköri megnevezések kigy jtését. Célzott 

minta segítségével, kb. 1 millió bejegyzés feldolgozása alapján a foglalkozási-munkaköri 

megnevezések száma a korábbi 5000-r l 12000-re b vült. 
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A képmegjelenít  egység segítségével megjelenítették a kiválasztott kérd íveket, vagy 

a vizsgálat szempontjából lényeges – esetünkben a foglalkozási bejegyzést tartalmazó – részt. 

A kigy jtött foglalkozási-munkaköri bejegyzéseket a FEOR-93 rendszere szerinti cso-

portosításba rendezték. A bejegyzések egyszer  kigy jtése mellett a program lehet séget biz-

tosított arra, hogy megvizsgáljuk, az egyes foglalkozások betöltéséhez milyen iskolai végzett-

ség, szakképzettség szükséges, vagy általában milyen képzettséggel tölthet k be. Ugyanakkor 

feltárultak azok a hiányosságok, pontatlanságok, esetleg félreértések is, melyek nehezítették a 

besorolást. Ezek a tapasztalatok hasznosíthatóak lesznek a foglalkozási jegyzék revíziója so-

rán. 

XII.4.3 A munkáltatókra vonatkozó népszámlálási adatok összevetése a gazdasági 
szervezetek regiszterével 

A népszámlálások során különvált az egyén tevékenységének (foglalkozásának) és a munkál-

tatója gazdasági tevékenységének a megfigyelése, továbbá külön kérdés tudakolta a munkálta-

tóra, illetve a munkahelyre vonatkozó információkat. Így az alkalmazásban állók, szövetkezeti 

tagként dolgozók, a társas vállalkozások dolgozó tagjai esetében a munkáltatók, az önállóknál 

(egyéni vállalkozóknál), segít  családtagoknál pedig a saját egyéni foglalkozásuk, illetve a tu-

lajdonukban lév  gyár, üzem, üzlet stb. jellege határozza meg az adott gazdasági ágba tarto-

zást. Az ágazati besorolásokat illet en – mint már említettük – a magyar statisztika 1997-et 

követ en átvette az Európai Uniós NACE rendszert. 

A 1990 után – a gazdasági átalakulás, a privatizáció folyamatában – tömegesen alakul-

tak a megnevezés alapján nem azonosítható szervezetek. A munkáltatóval kapcsolatban ezért 

nélkülözhetetlennek t nt a „f tevékenység” tudakolása, vagyis hogy az adatszolgáltató adja 

meg munkáltatója nevét és a saját tudomása szerinti f tevékenységet. A mintavételes lakossá-

gi összeírások azt bizonyították, hogy a 20 f nél alacsonyabb létszámú gazdasági szervezetek 

dolgozói általában ezt ismerik, és rendszerint a munkáltató székhelye és a telephely elkülö-

nülésének problémájával sem kell számolniuk. A nagyobb gazdasági szervezeteknél viszont 

már közel sem biztos, hogy az alkalmazottak át tudják tekinteni a cég egész tevékenységét – 

f leg nem a hozzáadott érték, illetve a nettó árbevétel alapján – így el fordulhat, hogy az ösz-

szeíróval nem azt a f  tevékenységet közlik, amely a gazdasági szervezetek regiszterében ta-

lálható, hanem azt, amelyik a saját tevékenységükhöz közel áll. A 2001. évi népszámlálási 

felvétel egyik neuralgikus pontja, a munkáltató székhelyének és f  tevékenységének, valamint 
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az esetleges telephely székhelyének és f  tevékenységének a megállapítása illetve elválasztása 

volt. Ez a probléma érintette a munkáltató dolgozói létszámának a megállapítását is. A na-

gyobb létszámú ipari, kereskedelmi és szolgáltatási gazdasági szervezeteknél fordulhat az el , 

hogy a központ és telephelye fizikailag is elkülönül, tevékenysége eltér  lehet, mely esetleg 

befolyásolhatja az ágazati struktúra összetételét is.212 Nyilvánvaló volt, hogy akár a munkálta-

tó, akár a telephely kérdésének az elhagyása jelent s mértékben csökkentette volna az adatok 

megbízhatóságát.213

A 20 f nél kevesebb személyt foglalkoztató kis- és mikro-szervezetekr l e szervezetek 

nagy száma és a gyakori változások miatt nem készíthet  a munkáltató (önfoglalkoztató) 

egyéni megnevezését és kódszámát tartalmazó tételes jegyzék. A tételes munkáltatói jegyzék-

be tehát csak a legalább 20 f t foglalkoztató vállalatok és intézmények kerültek be. Ezek a 

munkáltatók a gazdálkodó szervezeteknek csak kis hányadát jelentik – hozzávet legesen 20 

ezer szervezet tartozik e körbe –, ugyanakkor nemzetgazdasági szinten a dolgozók jelent s 

hányadát foglalkoztatják. 

Ennek megfelel en a kérd ív válaszlehet ségei biztosították a foglalkozás és a mun-

kakör pontos meghatározását, a munkáltató pontos megnevezésének, címének megállapítását, 

a munkáltató és a munkahely szükség szerinti elválasztását, a munkáltató által foglalkoztatot-

tak létszámának megjelölését, a munkahely településének beírását. A kitöltési utasítás arra 

igyekezett orientálni az összeírókat, hogy a munkáltató megnevezését és címét a lehet  leg-

nagyobb pontossággal tudakolják meg és jegyezzék fel. 

A 2001. évi népszámlálás kódolási rendszeréhez tartozott „A munkáltatók országos 

(megyei) rendszeres és bet rendes jegyzéke”, amely a fentiek szerint megpróbálta Magyaror-

szág összes 20 f s, vagy annál többet foglalkoztató munkáltatóját egy rendszerbe foglalni, és 

a 2001. évi népszámlálás munkáltatóval kapcsolatos adatainak számítógépre vitelét (kódolá-

sát) biztosítani. A KSH-n belül szoros munkakapcsolat alakult ki a Gazdasági Szervezetek 

Regiszterét (továbbiakban: GSZR) kezel  statisztikai és informatikai szakemberekkel, mely a 

212 A munkaer -felmérés 1999. évi reprezentatív mintavételes adatai szerint a foglalkoztatottak 42 százaléka 
olyan szervezetnél dolgozott, ahol a munkahely fizikailag elkülönült a munkaadó szervezett l. Az említett 
munkaer -felmérésb l kiindulva arra lehetett számítani, hogy közel 1,6 millió személy esetében lehet szük-
séges a telephely f tevékenységének megfelel  ágazat meghatározása. 

213 dr. Fóti János– dr. Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság és munkanélküliség. (Információk a magyarországi 
cenzusok eredményeib l) 5. Értékelés, következtetések, jöv kép. (Készült az Országos Foglalkoztatási Ala-
pítvány támogatásával.) Budapest, 2005. 94-102.  
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kés bbiekben biztosította a GSZR adatainak zökken mentes, folyamatos átvételét, mégpedig 

a népszámlálás kezdetéhez viszonylag közeli id pontnak megfelel  állapot szerint. Így megfe-

lel azonosító (egy ötjegy , folyamatos sorszám) hozzáadásával lehet ség nyílt egy munkál-

tatói regiszter és a népszámlálás adatainak összehasonlítására, ezzel együtt a regiszter nép-

számlálási felhasználhatóságának egy tesztelésére. 

A munkáltatói jegyzék a GSZR esetleges hibáit, hiányait is átvette. Többször el for-
dult, hogy több éve m köd  vállalkozások nem szerepeltek a jegyzékben, vagy a cégek meg-
nevezése is eltért a valóságos helyzett l. A problémás esetek többsége azonban az volt, hogy 
a kódoló – a kérd íven lev  bejegyzés alapján – a munkáltatót nem ott és nem úgy kereste, 
mint ahogy abban szerepelt. Érthet  módon az adatszolgáltató (vagy annak valamelyik család-
tagja) nem mindig volt tisztában a munkáltató pontos nevével (és címével), sokszor csak az 
adott környéken elterjedt megnevezést, vagy rövidítést diktálta be. Rendkívüli jelent séggel 
bírt a népszámlálási vezetésnek az a rendelkezése, mely megengedte a kódolás résztvev inek 
– természetesen megfelel  igazgatósági kontroll mellett –, hogy a bizonytalan vagy nyilván-
valóan téves bejegyzéseket felülbírálják, és az igazgatósági munkatársak, kódolók helyisme-
retében bízva javítsák, illetve helyesen kódolják a munkáltatóval kapcsolatos információkat. 
(Itt lényegében eltértünk attól a népszámlálási alapelvt l, hogy a bevalláson alapuló informá-
ciókat elfogadjuk, és az adatait szolgáltató állampolgárt nem bíráljuk felül). 

A felvétel és végrehajtás tapasztalatai azt igazolják, hogy a munkáltatóval, munkahely-
lyel kapcsolatos felvételi, kódolási utasítások, segédletek jól vizsgáztak, kell képpen segítet-
ték e fontos témakör információinak feldolgozását, számítógépre vitelét. A 2001. évi nép-
számlálás végleges eredményei alátámasztják ezeket a megállapításokat. 

A népszámlálás el készítésekor remélni lehetett, hogy a foglalkoztatottak munkáltató-
jával kapcsolatos adatok nem fognak jelent sen eltérni a KSH által 1992 óta folyamatosan 
végrehajtott munkaer -felmérés eredményeit l. Az összehasonlításhoz célszer  volt a mun-
kaer -felmérésnek az eszmei id pont el tti negyedévét figyelembe venni. Az adatok egybeve-
tésénél – a népesség egészét tekintve – figyelembe kell venni, hogy a munkaer -felmérés a 
15-74 éves népességr l szolgáltat adatokat. A két felvétel eltér  jellege ellenére az adatok azt 
mutatják, hogy nemcsak országosan, hanem még régió szinten is nagyon hasonló megoszlá-
sokkal találkozhatunk. Természetesen vannak különbségek, az anyagi ágak (mez gazdaság, 
ipar, épít ipar) aránya a népszámlálási adatfelvétel szerint valamivel alacsonyabb, mint amit a 
munkaer -felmérés mutat, a szolgáltatás jelleg  nemzetgazdasági ágak reprezentációja vi-
szont a népszámlálásnál magasabb. Ezek az eltérések csekély mérték ek, még a legnagyobb 
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különbség esetén is alig haladja meg az egy százalékpont eltérést, azaz a népszámlálás mun-
káltatóval kapcsolatos információi összhangban voltak a folyamatos munkaer -felmérés 
eredményeivel. 

Figyelembe véve a feladat bonyolultságát, a résztvev k összehangolt munkájának a 
szükségességét, igen sikeres volt a feladat végrehajtása, ugyanis a foglalkoztatottak 40 száza-
lékáról, 1 millió 481 ezer emberr l tudjuk, melyik munkáltatónál dolgozott. Az azonosítani 
kívánt munkáltatók dönt  részét a 2001. évi népszámlálás során regisztrálni tudtuk, ami nagy-
ban el segítette a munkáltatóval (nemzetgazdasági ággal, ágazattal) kapcsolatos adatok kell
min ségben történ  el állítását, publikálását. A népszámlálásnál használt azonosítót megfe-
leltettük a statisztikai számjel azonosítóval is, így a népszámlálási adatokat össze tudtuk kap-
csolni a GSZR állományával. Ez nagy jelent ség  lépés, tekintettel arra, hogy ily módon 
rendelkezésre állnak a GSZR állományából olyan információk is – például a munkáltató tu-
lajdoni jellege, gazdálkodási formája –, melyeket a népszámlálás alkalmával nem kérdeztünk 
meg. 

A kimutatott eltérések oka f ként az, hogy a foglalkoztatottak egy része nem volt tisz-
tában munkáltatójának pontos elnevezésével, valamint egy adott cégcsoport kereszttulajdon-
lásából következ  szétaprózódott cégbejegyzéseivel. Ugyanakkor az országosan ismert, nagy 
létszámot foglalkoztató munkáltatók létszámadatait a népszámlálás során jól sikerült a GSZR 
adataihoz közelíteni. Probléma f leg azoknál a munkáltatóknál jelentkezett, ahol az adott cég 
több részre bomlott, sok telephellyel rendelkezett, és az adatszolgáltató, összeíró, kódoló is 
bizonytalan volt a tényleges munkáltató azonosítását illet en. A munkáltató – munkahely el-
választásának problémája jelentkezik például a nagy szállodaláncok esetében, ahol a munka-
vállalók nem mindig tudták, hogy egy adott szálloda, mint munkáltató melyik lánchoz tarto-
zik. Másik tipikus példa a DUNAFERR, amelynél az alapvállalatot több kft-re bontották, de a 
a dolgozók számára továbbra is a népszer  nevén nevezett „Dunai Vasm ” volt a munkáltató. 
Hasonló eltérések adódhatnak abból is, hogy a dolgozók nem tudták például, hogy a Légifor-
galmi és Repül téri Igazgatóság, vagy a Magyar Légiközlekedési Rt. (MALÉV) alkalmazot-
tai-e. Sok esetben vezetett tévedéshez, hogy a munkáltató hivatalos neve mellett nem volt 
megtalálható a köztudatban él  népszer  változat, például a Magyar Hipermarket Ker. Kft 
esetében, amely a közismert CORA áruházláncot takarja. Mindezek alapján számos tanulsá-
got lehetett levonni a GSZR felhasználására és a munkáltatói jegyzék összeállítására vonatko-
zóan is. 
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XIII. A statisztika jöv beni kihívásairól 

XIII.1 A hivatalos statisztika feladata 

Az utóbbi fél évszázad során a hivatalos statisztika m ködési környezetében jelent s változá-

sok következtek be: a globalizáció és a technikai fejl dés egyszerre hozott új lehet ségeket és 

új kockázatokat. Az egyéni, közösségi, üzleti és kormányzati döntések meghozatala egyaránt 

bonyolultabbá vált, több mérlegelést, kritikai megközelítést kíván. A hivatalos statisztika 

feladata, hogy a közjó eléréséhez információt szolgáltasson, tudományos megalapozottságot 

nyújtson a kormányzati munkához. Az új körülmények jelent sen befolyásolták mind a tudo-

mány szerepét a politikai tevékenységben, mind a nyilvános információ-szolgáltatás módját.  

XIII.1.1 A tudomány a kormányzati munkában 

A II. világháborút követ  id szak a hivatalos statisztika egyik „aranykora”, amikor Európa új-

jáépítése, az új nemzetközi rend kialakulása, majd megszilárdulása sok kiváló elmét vonzott 

a kormányzati tanácsadói és tisztségvisel i, valamint – a hidegháborús viszonyok ellenére – a 

nemzetközi szervezetek tisztvisel i és szakért i funkcióiba.214 Az 1950-es, 1960-as évtizedek-

r l van szó, a közszolgálat és a tudomány – f ként a társadalomtudomány – szimbiózisáról. A 

kés bbi évtizedekben ez a lelkesedés fokozatosan alábbhagyott, szinte elt nt. A tudomány 

egyre inkább átpártolt a magánszférába, a szabadalmak és alkalmazások területére. Az is tény, 

hogy a legutóbbi id kig sok helyen még mindig els bbséget élvez a nemzetállami szemlélet a 

nemzetközi kapcsolatok er sítésével szemben, ám ez egyre inkább háttérbe szorul. Ez egy-

részt a nemzetközi és nemzetek feletti szervezetek fokozódó tevékenységének köszönhet , 

másrészt viszont annak, hogy a civil társadalom, az üzleti és közösségi intézmények egyre in-

tenzívebben kapcsolódnak be a nemzetközi ügyekbe. Mivel a statisztika univerzális nyelv, a 

statisztikusok mindig törekedtek a nemzetközi dimenzió kiemelésére. Másfel l az ilyen tö-

rekvéseket gyakran ellentétes irányba, a nacionalizmus és protekcionizmus felé tereli az el-

lenállás, amelyet a zsigerb l való politizálás és a rövid távú érdekek táplálnak. A nyílt társa-

dalmi környezet nem jön létre magától, szükség van az összes illetékes fórum, az érdekelt kö-

zösségek, a kutatói szféra, a hazai és a nemzetközi üzleti körök, természetesen a statisztikusok 

és nemzetközi szervezeteik kitartó er feszítéseire. Az, hogy a tudomány és a politikai elem-

214 Csak egy példa: a magyar statisztikai szakma olyan kiválóságai dolgoznak ekkor az ENSZ genfi hivatalában, 
mint Árvay János, Drechsler László, Párniczky Gábor, Vadnai Tibor, Vukovich György. 
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zés bekerüljön a döntéshozatali folyamatba, a hivatalos statisztikának közre kell m ködnie a 

politikai vita orientálásában, a közvéleménynek a nemzetközi ügyek iránti érdekl dése felkel-

tésében, a politikai jelleg  intézkedések tudományos megalapozottságú el készítésében. 

XIII.1.2 A hivatalos statisztika, mint a közvagyon része 

A hivatalos statisztika és a statisztikai tudomány közötti kapcsolatokat befolyásoló tényez k 

alakulását viszonylag könny  meghatározni. Az elmúlt 50 év során el ször megn tt a kormá-

nyok szerepe a gazdaságban és a társadalomban, és ezzel együtt n tt a hivatalos statisztika 

fontossága is. Az 1980-as évekt l kezdve viszont a kormányok háttérbe szorulása, a piaci me-

chanizmusok el térbe kerülése, valamint – új jelenségként – a civil társadalom szélesebb kö-

r  szerepvállalása következett be. Ez elkerülhetetlenül a hivatalos statisztika bizonyos fokú 

térvesztésével járt. E folyamatok a kelet- és közép-európai átmenet idején érték el csúcspont-

jukat, amikor ezekben az országokban a rengeteg áldozattal és fájdalommal (piacvesztés, 

munkanélküliség) is járó sokkterápia, piaci liberalizálódás (vállalati átalakulások, privatizá-

ció) elkezd dött. Mára az ideológia helyét pragmatikusabb megközelítések veszik át, ame-

lyekben a piacnak és a politikának is mevan a maga szerepe. Ez természetesen a hivatalos sta-

tisztika számára is új kihívást jelent saját funkciójának megtalálását illet en. 

A hivatalos statisztika létrejötte pillanatától kezdve monopolisztikus jelleg  volt. Egy 

népszámlálás végrehajtása, nagymintás és összetett adatfelvételek (például a munkaer -

felmérés, a mikrocenzus, a háztartás-költségvetési felvétel stb.) megszervezése, a statisztikai 

regiszterek felállítása és kezelése, az adatok legszélesebb körben történ  közzététele olyan 

feladatokat jelent, amelyeket csak állami irányítással, felel sséggel és közrem ködéssel le-

het elvégezni. A kormányzati statisztikai szolgálat nélkül a népességre, a gazdaságra és a tár-

sadalomra vonatkozó alapvet  információk gy jtése és így közzététele sem volna lehetséges. 

A népszámlálás hagyományos, nemzetközileg elfogadott definíciója szó szerint emlegeti a 

kormányzati, illetve állami felel sséget. Széls séges példa a törököké, ahol a népszámlálást 

egy nap alatt hajtják végre, mégpedig az adatszolgáltatókra érvényes kijárási tilalom mel-

lett!215

215 Törökországban 2000. október 22-én, tehát egy nap alatt hajtották végre a 14. népszámlálást. A teljes kör
összeírásokra vonatkozó rendeletnek megfelel en reggel 7 és este 7 óra között általános kijárási tilalom volt 
érvényben, amely alól csak a rendkívüli esetek és a számlálóbiztosok (950 ezer megbízott) képeztek kivételt. 
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Ez a helyzet az új évezreddel kezd d en változóban van. A technika – els sorban a 

számítástechnika – fejl dése egyre több eszközt biztosít a magánszektor számára részletes 

statisztikai információk gy jtéséhez és elfogadható árakon történ  értékesítéséhez. B vülnek 

a lakosság, a média, a hivatali apparátusok, az üzleti szféra és általában a társadalom statiszti-

kai alapismeretei, amelyeket már nem mindig lehet kielégíteni az aggregált alapadatok diffe-

renciálatlan közlésével. Az emberek többet akarnak tudni, részletesebb, az érdekl désükre 

szabott információkat kívánnak, mégpedig az eddigieknél gyorsabban. Jól érthet  módon ez 

az igény els sorban néhány gazdasági területen, valamint az oktatás, az egészségügy, és a tár-

sadalombiztosítás területein kerül el térbe. A magánszektor – üzleti alapon m köd  vállalko-

zások, privatizált szolgáltatók, internetes cégek, munkaer -közvetít  ügynökségek, tanácsadó 

és elemz  irodák – a nem túl távoli jöv ben a közérdekl désre számot tartó adatok egyre na-

gyobb hányadát fogja produkálni. Ez a tendencia a m szaki fejlesztésre, a biztonság különféle 

elemeire, a környezetre, a fejlesztésekre, a munkaer piaci helyzetre stb. vonatkozóan már sok 

országban érvényesül, és a felhasználók számára olcsóbban. Ami az ilyen adatok min ségét 

illeti, arról a hivatalos statisztika képvisel inek nyilván meglehet a véleményük, ám a döntés-

hozók és más felhasználók sok esetben nem találnak alternatív információt. Még az is el -

fordul, hogy a rugalmasabban m köd  magánszektor alakít ki az általa produkálandó adatok-

hoz szabványokat és osztályozásokat. Ugyanez a hivatalos statisztika területén – ideértve ter-

mészetesen a fogalmakkal, osztályozásokkal, meghatározásokkal és f bb mutatók kijelölésé-

vel kapcsolatos nemzetközi tevékenységeket is – nehézkes, hosszadalmas, és általános fel-

használást nem is mindig eredményez  munkát jelent, miközben a sürg s döntéseket igényl

ügyekhez etalonok, sorrendek, mutatók, fogalommagyarázatok kellenének. 

Ezzel a kihívással a hivatalos statisztika nem feltétlenül tud a siker reményében szem-

beszállni, ha a magánszektor dinamizmusával csupán a módszertani és szervezettségi fö-

lényt, a kidolgozottabb min ségi normákat, az eddig alkalmazott eljárások javítását állítja 

szembe, mert a statisztikai információk piaca a hatékonyságot és a „fogyasztók” gyors kiszol-

gálását el nyben részesíti. A megoldást ezért annak a kérdésnek a megválaszolásával kell ke-

resni, hogy a ma és még inkább a holnap lehet ségei között milyen információs közjavak, 

szolgáltatások nem nyújthatók kizárólag piaci alapon. Hogyan lehet mindenki számára elérhe-

t vé tenni a legfontosabb információkat? Hogyan hidalható át az információhiány, amely 

közvetlenül tudáshiányhoz, áttételesen pedig szegénységhez, társadalmi kirekesztettséghez 
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vezethet? Hogyan rizhet  meg a közbizalom a statisztikai adatok, és ezen keresztül a statisz-

tikai rendszer iránt? 

XIII.2 Az információ szerepének változása a piac vezérelt gazdaságban 

Az információ a klasszikus megközelítés szerint a piacgazdaság és a pluralista politikai rend 

infrastruktúrájának része, m ködésük alapvet  tényez je. Az általános egyensúly elméletében 

a gazdasági szerepl k teljes és szimmetrikus információs körülmények között tevékenyked-

nek, azaz implicite feltételként szerepel a hivatalos statisztika közrem ködése. Az újabb elmé-

letekben, az „információs társadalom” gazdaságelméleti megközelítésében azonban az infor-

máció már az egyensúlyhiány, a dinamikus kiigazítás f  tényez jeként, versenyt és konflik-

tust generáló eszközként jelenik meg. A közérdek  információ ugyanakkor a demokratikus vi-

ta és a piaci tranzakciók lényeges el feltétele marad. A statisztika szerepét azonban – más 

közszolgáltatásokéhoz hasonlóan – újra kell fogalmazni: a nyilvános adatok közvetlen és ki-

zárólagos szállítójából a hivatalos statisztikát olyan közeggé kell alakítani, amely támogatja 

egy fejlett információs rendszer kialakítását mind a kormányzat, mind a piacgazdasági szerep-

l k számára. Ez olyan szabályozó funkciókat jelent, mint például új min ségi szabványok

kifejlesztése, az alapvet  információkhoz való hozzájutás egyenl tlenségeinek kiigazítása, a 

megalapozott döntésekhez szükséges információ eljuttatása, a statisztikai képzés és a statisz-

tikai kultúra el mozdítása stb.216

XIII.3 A statisztikai közszolgálat küldetésének újrafogalmazása 

A hivatalos statisztikának a szolgáltatók, feladatok és tevékenységek komplex rendszerében 

meg kell találnia új szerepét, ugyanis már több szakterületen nincs monopolhelyzetben, és 

nem kizárólagos felel se a statisztikai szabványoknak sem. Két fontos terület szinte bizonyo-

san felmerülhet, mint fontos kezdeményezési lehet ség. 

Az egyik a piaci és a politikai transzparencia és felel sség növelésében való rész-

vétel. A transzparencia itt nem egyszer en formális szabályok, jogszabályok betar-

tását és betartatását jelenti, hanem kormányzati és privát beruházásokat a társadal-

mi t kébe, a bizalomba és összefogásba, amely a közösségeket összetartja, támo-

gatja a piac m ködését, és el segíti a demokratikus versengést a politikai küzd té-

216 Garonna, P.: The Future of Official Statistics. 50 Years of the Conference of European Statisticians. United 
Nations, Geneva, 2003. 113–129. 
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ren. Ebben természetesen minden érintett és közrem köd  megfelel  jó szándéká-

ra, a hivatalos szervek és a magánszektor szoros együttm ködésére szükség van.  

A hivatalos statisztika másik f  célkit zése az információhoz való hozzájutás lehe-

t ségeinek kiegyenlítése, az alapvet  információs szabadság és jogok el mozdítá-

sa. Ez a vonatkozó egyéni és kollektív jogok meghatározását és meger sítését, az 

információs eszközök alkalmazására való képzést, a rosszindulatú, jogosulatlan 

adatfelhasználással és a visszaélésekkel szembeni fellépést, az információ szabad 

áramlásának garantálását, az adatmin ség javítását, a megalapozott politikai elem-

zés és párbeszéd támogatását stb. jelenti. Az alapvet  fontosságú statisztikai in-

formációhoz való szabad hozzájutás joga bizonyos mértékig szerepel az ENSZ sta-

tisztikai alapelvei között217, de – a 10 alapelv tömör megfogalmazásának megfele-

l en – túl általános formában, nem említve az egyes politikai területeket (oktatás, 

egészségügy stb.).  

Az információhoz való jutás garanciáival összefüggésben felvet dik a statisztikai 

szabványok több szempontból is fontos szerepe. Ezek összeállításában a jöv ben már nem-

csak a nemzeti és nemzetközi statisztikai szervezetek vesznek részt, hanem már kormányhiva-

talok, üzleti és más egyéni szerepl k, például politikai és pénzügyi elemz k is. El fordulhat-

nak egyidej leg használatban lév , s t akár verseng  normák és szabványok, legalábbis egy 

kezdeti id szakban, amikor a piaci vagy kormányzati felhasználók döntése alapján alakulhat 

majd ki, hogy melyik legyen az általánosan elfogadott és alkalmazott változat. Várhatóan a 

korábbiaknál több szabvány fog id vel módosulni az adatok és mutatók speciális politikai és 

elemzési célokra történ  alkalmazása során. Ugyanakkor gyakran nem lesz elegend  id  e 

módosítások általában hosszadalmas, munkaigényes folyamatának végigvitelére. Inkább eset-

jog-szer  megközelítésre lesz lehet ség, azaz a különböz  egyedi megoldások közül a legjobb 

fog a továbbiakban precedensül szolgálni és elterjedni. A hivatalos statisztika képvisel inek 

egyfel l alkalmazkodniuk kell a normák decentralizált alakulásának új trendjeihez, másfel l 

meg kell rizniük, s t növelniük kell szakmai tekintélyüket a legjobb módszerek kiválasztá-

sát, a legújabb ismeretek alkalmazását és a kutatási kapacitásokat illet en. Ráadásul mindeb-

ben szorosan együtt kell m ködniük a politikai elemzés, a kormányzat és a civil társadalom 

köreiben tevékenyked  felhasználókkal. 

217 UN Fundamental Principles of Official Statistics, 1994. 
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XIII.4 Hazai feladatok és perspektívák 

A magyarországi statisztikai rendszer nem korlátozódik a Központi Statisztikai Hivatal tevé-

kenységére. Az adott intézményi keretekb l, a hagyományokból, a fejl d  technikai lehet sé-

gek és a változó adatigények összefüggéseib l, valamint a nemzetközi statisztikai és jogi kör-

nyezetb l kiindulva lehet és kell a jöv re vonatkozó elképzeléseket kialakítani, id vel szük-

ség szerint módosítani, megvalósításukat irányítani és harmonizálni. A nemzetközi harmoni-

záció mind szakmai, mind pedig – f ként az uniós integráció okán – jogi szempontból kulcs-

fontosságú, ám mégsem kizárólagos tényez je a statisztika hazai fejlesztésének. Itt egyfel l 

arról van szó, hogy a sajátos történelmi fejl dés, az ennek leginkább megfelel  adatgy jtési 

kategóriák és igények, a Kelet és Nyugat közötti földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális 

mezsgyén való elhelyezkedésb l fakadó konfliktusok és hídszerep lehet ségei indokolják a 

speciális, másokétól részben eltér  hazai statisztikai jöv kép kialakítását. Másfel l, a nemzet-

közi, de még inkább a nemzetek feletti kapcsolódás számos ponton megköveteli az alkotóan 

kritikus részvételt, amely túlmegy a meglév  statisztikai rendszerek egyszer  tudomásul vé-

telén, adoptálásán vagy bírálatán, lehet séget adva a mások számára is elfogadható, de a saját 

szempontok érvényesülését is rugalmasan megenged  rendszerek létrehozásának. Ez különö-

sen fontos az uniós csatlakozást követ  id szakban, amikor a hosszú partnerségi id szakból 

már rendelkezésre állnak a közösségi statisztikai rendszer el nyeire és fogyatékosságaira vo-

natkozó ismeretek.218 A tényleges csatlakozástól lehetséges a hatékonyabb, kezdeményez

közrem ködés, ami a nemzetközi statisztikai tevékenység korábban említett, fokozódó har-

monizációs tendenciáin keresztül, némi áttétellel a nemzetközi szervezetek statisztikai munká-

jába történ  még rendszeresebb és aktívabb bekapcsolódást jelenti. Népszámlálási vonatko-

zásban ez úgy jelentkezik, hogy például a 2010 körüli ENSZ/Eurostat ajánlások el készítésé-

be a munkák kezdetét l több munkacsoportban bekapcsolódhattunk, azaz nem a kész szabá-

lyozáshoz, módszertanhoz, tematikához és nómenklatúrákhoz kell alkalmazkodnunk, hanem 

érvényesíthetjük tapasztalatainkat, javaslatainkat és sajátos érdekeinket is. 

218 Nyitrai Ferencné dr.: A magyar statisztika szükséges és lehetséges fejl dési irányai. Gazdaság és Statisztika, 
2001. 6. sz. 5–11. 
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