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closing18JanFinal.pdf 

 
Száz országból több mint ezernégyszáz résztvevő-
vel tartották meg 2017. január 15. és 18. között az 
ENSZ adatokkal foglalkozó világfórumát a Dél-
afrikai Köztársaságban. A kormányok, nemzeti sta-
tisztikai hivatalok képviselőinek, a magánszféra és 
a tudományos élet, valamint a nemzetközi intéz-
mények illetékeseinek és civilszervezetek munka-
társainak bevonásával zajló fokvárosi tanácskozás 
a 2030-ig szóló globális fenntartható fejlődési cé-
lok (SDG)1 alátámasztását szolgálta. A példátlanul 
nagyszabású kezdeményezés adatigényeinek ren-
dezése érdekében a januári tanácskozás globális 
akciótervet dolgozott ki, amelyet végleges elfoga-
dásra az ENSZ Statisztikai Bizottságának 2017 már-
ciusában esedékes ülése elé terjesztenek. A terv a 
nemzeti statisztikai rendszerek megújítását és 
modernizálását, a fenntartható fejlődésre vonat-
kozó adatok közzétételét és terjesztését, az adatok 
előállításában érdekelt felekkel partneri kapcsola-
tok kiépítését és az erőforrások mozgósítását fo-
galmazta meg. 

A fórumon elhangzott, hogy az adatokkal alá-
támasztható döntések meghozatalához bizonyos 
tényszámok nem állnak rendelkezésre. Így például 
száznál több ország nem vezet megbízható nyilván-
tartást a születésekről és a halálozásokról, és csu-
pán az országok 41%-a állít elő adatokat a nőkkel 
szembeni erőszakról. A statisztikai tevékenység 
fellendítése érdekében az Afrikai Fejlesztési Bank 
mérlegeli, hogy a következő három év folyamán 
hozzájárul a kontinensen az adatgyűjtés fellendíté-
séhez; a Világbank vállalta, hogy 1960 óta működő 
intézménye, a Nemzetközi Fejlesztési Társaság 
(IDA) 78 országa számára támogatást nyújt a ház-
tartási felvételek háromévenkénti végrehajtásához, 
éppúgy, mint a nemek helyzetét vizsgáló 
genderstatisztika fellendítéséhez. Az akcióterv a 
meglévő statisztikai rendszerek megerősítésén túl-
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menően síkraszállt az új technológiák alkalmazásá-
nak elterjesztéséért. 

A fórumon újító jellegű kezdeményezéseket is 
bejelentettek. Nagy-Britannia Nemzetközi Fejlesz-
tési Hivatala az adatok dezaggregálására irányuló 
terveket indított útjukra, a sérülékeny csoportok 
jobb mérhetőségének elősegítésére; az ENSZ fenn-
tartható fejlődési céljainak támogatására, a Big Da-
ta halmazaiban rejlő lehetőségek tisztázására létre-
hozott Global Pulse elnevezésű egyesülés egy ter-
mészeti csapások kezelését támogató eszközt mu-
tatott be; Latin-Amerikában az SDG megvalósításá-
ban érdekeltek tevékenységét egy újonnan alko-
tott, datarepublica elnevezésű online segédeszköz 
ismerteti. A résztvevők kiegészítésként Nemzetközi 
térkép a nyílt adatokhoz címmel tájékoztatást kap-
tak az adatforradalmat értelmezni és felhasználni 
szándékozó, a nyílt adatokat középpontba állító 
szerveződés tevékenységéről. 

A fórum sajtótájékoztatóján Vukovich Gabriella, 
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, az ENSZ fenn-
tartható fejlődési célok elérését támogató magas 
szintű partnerségi, koordinációs és kapacitásfejlesz-
tési csoportjának társelnöke bejelentette, hogy a 
fórum következő ülését Dubajban rendezik meg 
2018 végén vagy 2019 elején. 

 
TÁRGYSZAVAK: fenntartható fejlődési célok, adatforrada-
lom, Egyesült Nemzetek Szervezete 
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A hivatalos statisztika európai mesterfoko-
zata a gyakorlatban: rövid távú célok és 
perspektívák 
Živilė Aleksonytė-Cormier: European Master in 
Official Statistics in use: short-term goals vs. long-
term vision 
European Conference on Quality in Official Statis-
tics (Q2016). Madrid, 2016. május 3. 1–10. p. 
URL: http://www.ine.es/q2016/docs/q2016Final00295. 
pdf 
 
Idén tavasszal jelennek meg a munkaerőpiacon az 
EMOS címmel is rendelkező első végzett statiszti-
kushallgatók. Az Eurostat 2014-ben indította útjára 
a hivatalos statisztika európai mesterfokozata (Eu-
ropean Master in Official Statistics – EMOS) címmel 
járó képzési kezdeményezését, amely a hivatalos 
statisztika hozzáadott értékeit tartalmazó tanmenet 
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teljesítését várja el a csatlakozó oktatási és más 
érdekelt intézményektől – értve ez alatt az Eurostat 
gyakorlati kódexében megfogalmazott minőségi 
követelmények teljesülését. Célja a nemzeti hivat
lok, a tudományos műhelyek és az oktatási inté
mények szorosabb együttműködése. Míg a ta
anyag törzsét a klasszikus statisztikának kell alko
nia, egyetértés van abban, hogy súlyt kell fektetni 
az adatforradalom következtében felszínre került új 
jelenségekre is. Az érintettek részéről megnyilván
ló érdeklődés következtében az Európai Statisztikai
Rendszer Bizottsága 2014-ben megadta az EMOS 
címet az első tizenkét programnak. Egy évre rá k
adták a második felhívást a jelentkezésekre, tavaly 
odaítélve a címet is. 
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A már élő programokhoz kapcsolódó tevékenys
gek színessége mutatja, hogy az EMOS több egy 
kitüntető címnél: egyetemek, nemzeti bankok és 
más adat-előállítók hálózatát is 
ségek között előfordulnak műhelyviták, nyílt napok, 
nyári egyetemek, tematikus webináriumok. A távl
tokat illetően az EMOS küldetése az is, hogy felle
dítse a nemzeti statisztikai hivatalokban dolgozó 
munkatársak képzéseit. 
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