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Történeti kialakulás
Az állam tevékenységéhez nélkülözhetetlenek a társadalom működését
esszenciálisan jellemző, az irányító hatalom intézkedéseinek
következtében előállt, vagy várható változásokat tényeken/adatokon
alapuló helyzetértékeléssel és extrapolációval bemutató statisztikai
információk.

Ókor – népszámlálások

- kínai dinasztia által elrendelt teljes körű népszámlálás, fő célja a hadra
fogható népesség számának és összetételének megállapítása.

- népszámlálás a Római Birodalomban

II. József a mai közigazgatás előfutára

- az első hivatalos magyarországi népszámlálás 1784-85-ben



A politikai számtantól a közigazgatási 
statisztikáig

A modern statisztika kialakulása a XIX. században

A magyar statisztikusok szerepe a hazai és az európai statisztika-
tudomány fejlesztésében

- Keleti Károly

- Fényes Elek

- Kőrössy József

A hivatalos statisztikai szolgálatot megalapozó tudósok a XIX.
században nagy fontosságot tulajdonítottak a közigazgatási statisztika
kialakításának, amelyet magas szintre fejlesztettek.



A hivatalos statisztika funkciói 
A hivatalos statisztikai szolgálat a közigazgatás szerves része, a
kormányzat működésének fontos eleme.

• jogszabályi kötelezés

• közfinanszírozás

• egyedi adatok /személyes adatok/ érzékeny volta

• követelmények:

- szakmai függetlenség

- pártatlanság

- objektivitás

- megbízhatóság

- a minőség iránti elkötelezettség



A hivatalos statisztikai szolgálat napjainkban

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény bizonyos
értelemben decentralizálja a statisztikai tevékenységet.

A gyakorlatban nehezen érvényesülnek a szakmai követelmények
különös tekintettel a statisztikai szervezetek szakmai függetlenségére.

Nehezen alakul ki a közigazgatási informatikai rendszerek és a
statisztikai információigények összhangja.



A hivatalos statisztikai szolgálat újabb 
dilemmája

Míg a hagyományos statisztikában kialakult a célirányos, gondosan
kiválasztott ismérvek szerinti adatgyűjtés, adatfeldolgozás, elemzés,
tájékoztatás egysége és folyamatrendje, addig az információs rendszerek
egyedi adatok nagy tömegét képesek kezelni.

Ez a lehetőség látszólag segíti a statisztikai tájékoztatást, egyelőre
mégsem következett be ez az állapot, mert a rendszerekben megjelenő
több adat logikai összefüggések nélkül elkülönülő halmazai kevesebb
információt hordoznak, ha az információs rendszerek többsége nem
veszi figyelembe a statisztika, ezen keresztül a felhasználók igényeit.



Az információs rendszerek nyújtotta lehetőségek kihasználásához komoly
szemléleti és módszertani változtatásokra van szükség az adatgazdák, az
informatikai hátteret nyújtók és az adatgyűjtések eredményét
következtetések, folyamatjellemzők feltárására vállalkozók részéről
egyaránt.



Közigazgatási Statisztikai adatgyűjtés az OSAP-ban
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek 

7. melléklet a 388/2017.(XII.13.) kormányrendelethez 

Típus:  AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel 

S t a t i s z t i k a i   a d a t g y ű j t é s  - s t a t i s z t i k a i   a d a t á t v é t e l   
Az adatszolgáltatás       

beérkezési        
határideje 

Irányadó uniós 
jogi aktus 

Elektronikus 
adatszolgáltatás

nyilván-
tartási 
száma

címe típusa gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása

Miniszterelnökség

1229 Hatósági statisztika AGY Félévenkénti
közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
államigazgatási szervek, helyi 
önkormányzatok

a tárgyidőszakot 
követő hónap 31. 
napja

Hatósági Statisztika 
elektronikus rendszer

1621 Önkormányzati törzsadattár AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok
a tárgyidőszakot 
követő 50. nap 

1622
Önkormányzati törvényességi 
felügyeleti statisztika

AGY Félévenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok
a tárgyidőszakot 
követő hó 20.

NJT Törvényességi 
Felügyelet Írásbeli 
Kapcsolattartás

2118

Külföldiek magyarországi 
ingatlanszerzésének 
engedélyezéséről szóló 
statisztika 

AGY Évenkénti fővárosi és megyei kormányhivatalok 
a tárgyévet követő 
február 15

2350
A jegyző hatáskörébe tartozó 
birtokvédelmi eljárások 
statisztikája 

AGY Évenkénti
a helyi önkormányzatok jegyzői fővárosi és 
megyei kormányhivatalok 

a tárgyévet követő 
január 31.

2447 Társasházi statisztika AGY Évenkénti a helyi önkormányzatok jegyzői
a tárgyévet követő 
január 31.



Közigazgatási statisztikai adatkörök az OSAP-ban
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések, és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai 
adatátvételek 

Adatkörök
nyilvántartási 

száma
S t a t i s z t i k a i  a d a t g y ű j t é s  - s t a t i s z t i k a i  a d a t á t v é t e l 

c   í   m   a  d  a  t  k  ö  r 

Miniszterelnökség
1229 Hatósági statisztika (1) Hatósági eljárásokban született döntések 

(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye 
(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye 
(4) Hatósági ellenőrzések száma 
(5) Belföldi jogsegélyek száma 
(6) Ügyintézési idő 
(7) Eljárási költség 
(8) Közigazgatási bírságok 
(9) Ügyfelek száma 

(10) Kirendelt szakértők száma 
(11) Ügyintézők száma 
(12) Eljárások száma 
(13) Végrehajtási eljárások 

1621 Önkormányzati törzsadattár (1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok) 
(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége 

1622 Önkormányzati törvényességi 
felügyeleti statisztika

(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése, 

(2)
a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma, 

(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma, 
(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma, 
(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma 
(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma 
(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma 

2118 Külföldiek magyarországi 
ingatlanszerzésének 
engedélyezéséről szóló statisztika 

(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai 
(2) Ingatlanszerzők állampolgársága 
(3) Megszerzett ingatlan adatai 
(4) Az ingatlanszerzés jogcíme 

2350 A jegyző hatáskörébe tartozó 
birtokvédelmi eljárások 

(1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma 
(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések 



Az igazságügyi statisztika kialakulása

• A bűnügyi statisztika kezdetei

• az egységes rendőrségi és nyomozóhatósági statisztika létrejötte

• az objektivitás mércéjének csorbulása



A bűnügyi statisztika néhány dilemmája
A bűnügyi statisztika a bűnözés alakulásáról vagy a bűnüldöző szervek
munkájáról ad-e többé-kevésbé valós képet, esetleg azt tükrözi, hogy a
bűnüldöző szervek mit kívánnak láttatni a saját tevékenységükről.
Nem egységes a különböző minősítésű deliktumok számbavétele, így az
adatok nem összehasonlíthatók, s megnehezítik a bűnözés szerkezetének
vizsgálatát, hiszen a szabálysértési értékhatár megváltoztatása hatással
van a bűnözés szerkezetére is a vagyon elleni bűncselekmények
számának jelentős változásával.
A nemzetközi összehasonlítást is nehezíti a szabálysértések elkülönült
kezelése; több országban ismeretlen a szabálysértések önálló statisztikai
megítélése. Ahol valóban egységes a bűnügyi statisztika, ott azonos
módszertan szerint veszik számba az összes normasértést, függetlenül
annak súlyosságától.



A bűncselekmény a nyomozás lezárásakor kerül be a statisztikai megfigyelésbe.
Ez pedig általában egy rendőri vezető, tehát egy személy szubjektív döntése,
hogy a nyomozás mikor fejeződik be, azaz mikor kell statisztikailag elszámolni
vele. A tapasztalatok szerint a rendőri vezetők nem ritkán a teljesítményértékelés
torz rendszeréhez igazítva számolnak el, vagy nem számolnak el egyes
hónapokban bizonyos felderített vagy felderítetlen bűncselekményekkel, illetve
áttolják a befejezés adminisztratív aktusát a következő hónapra vagy negyedévre.



Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása

Év
Bűncselekmények 

száma 1965 =100% előző év =100%
1965 121 961 100,0

1970 122 289 100,3
1975 120 889 99,1
1980 130 470 107,0

1985 165 816 136,0
1990 341 061 279,6

1995 502 036 411,6
2000 450 673 369,5

2005 436 522 357,9
2010 447 186 366,7

2011 451 371 100,9
2012 472 225 104,6
2013 377 829 80,0

2014 329 575 87,2
2015 280 113 85,0

2016 290 779 103,8
2017 226 452 77,9

2018 199 830 163,8 53,0



Az ismertté vált bűncselekmények és az elkövetők száma

Év
A bűncselekmények Az elkövetők 

száma száma
aránya a bűncselekmények %-

ában

1965 121 961 87 315 71,6

1970 122 289 66 677 54,5
1975 120 889 72 049 59,6

1980 130 470 72 880 55,9
1985 165 816 85 766 51,7
1990 341 061 112 254 32,9

1995 502 036 121 121 24,1
2000 450 673 122 860 27,3

2005 436 522 133 790 30,6
2010 447 186 122 529 27,4

2011 451 371 112 894 25,0
2012 472 225 100 238 21,2

2013 377 829 103 615 27,4
2014 329 575 105 584 32,0
2015 280 113 99 018 35,3

2016 290 779 98 136 33,7
2017 226 452 90 369 39,9

2018 199 830 51 896a


