
 

 

 

  

Együttműködési megállapodás 

Tervezet 

 

Együttműködés a Központi Statisztikai Hivatal Civil Partner Programban 

 

 

A KSH Civil Partner Program célja 

 

A Civil Partner Program célja azon kiemelt szervezetek összefogása, akik aktív támogatásukkal 

szeretnének hozzájárulni a KSH adatgyűjtéseinek sikeréhez. Az együttműködésnek az adatgyűjtések 

sikerén túl számtalan mindkét fél számára kedvező tovább gyűrűző hatása és következménye lehet. 

 

A civil szervezeteknek kiemelt érdeke, hogy a KSH adatgyűjtései során az általuk képviselt 

személyek részt vegyenek a folyamatokban és releváns adatot adjanak meg, mivel így a hivatalos 

adatok a valós társadalmi állapotról adnak információt. A meglevő és beérkező adatok 

létfontosságúak az adott problémáival foglalkozó civil szervezetek számára, mivel ezen keresztül 

súlyt ad a civil szervezetek által középpontba állított ügyeknek.  

 

 A civil szervezetek szerepe 

 

Az elmúlt évtizedekben megerősödött civil szervezetek magas presztízzsel és széles támogatói 

bázissal, tevékenységi körükben helyismerettel és komoly tapasztalatokkal rendelkeznek. A KSH 

adatgyűjtései csak akkor tudnak sikeresek lenni, ha minden érintett állampolgárt elérnek, ám 

vannak nehezen megközelíthető csoportok, amelyekhez a civil szervezetek többéves munkával 

építették ki az adatszolgáltatás lehetséges alapját jelentő bizalmi kapcsolatot. A Civil Partner 

Program ennek az ismeretnek és kapcsolatnak a mozgósítására kéri a civil szervezeteket. 

 

 

Kommunikáció 

 

A Civil Partner Programba bekapcsolódó szervezet offline és online kommunikációs eszközeivel 

hozzájárul a KSH adatgyűjtésekről szóló információinak terjesztéséhez. Vállalja, hogy tagszervezetei 

körében és az alábbi felületeken is terjeszti az adatgyűjtések alapinformációit és a Civil Partner 

Program által összeállított információs anyagokat. 

 

Offline /Nyomtatott formában: 

 

Saját nyomtatott kiadvány neve: 

• megjelenik: hetente / havonta / alkalmanként 

• következő megjelenés: 

• lapzárta időpontja: 

 

Egyéb: 

 



 

 

 

Online: 

 

Hírlevél: 

• hetente / havonta / ritkábban 

 

Honlap: 

 

Facebook oldal: 

 

Egyéb internetes megjelenési felületek: 

 

Rendezvények 

 

A civil szervezet lehetővé teszi a KSH és a Civil Partner Program képviselőinek megjelenését az 

alábbi rendezvényeken: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Tanácsadás 

 

A civil szervezetek szakmai tapasztalataikkal segítik a KSH adatgyűjtések és a CPP 

kommunikációjának hatékony működését azzal, hogy az érintettek gondolkodását ismerve 

javaslatokkal segítik a kommunikációs anyagok elkészítését. 

 

A KSH - Civil Partner Program nyújtotta lehetőségek 

 

Kommunikáció 

 

A Programban résztvevő civil szervezetek felkerülnek a Civil Partner Program honlapjára, és 

különböző rendezvényeken és szóróanyagokban nevük megemlítésre kerülhet. A Civil Partner 

Program Facebook-os közösségi oldalán is tag lehet, és kapcsolatot építhet és tarthat fent a többi 

partnerszervezettel és a lakossággal is. Ezenkívül a Programtól megkapnak különböző, a 

kommunikációt elősegítő elektronikus és nyomtatott, írott és egyéb anyagokat, amiket 

felhasználhatnak a Program céljainak terjesztéséhez, például a honlapon, hírlevélben, 

rendezvényeken. 

 

Rendezvények 

 

A civil szervezet lehetőséget kap a KSH és a Civil Partner Program által szervezett 

sajtótájékoztatókon, rendezvényeken való megjelenésre. 

 

 

 



 

 

 

Tanácsadás 

 

A civil szervezet szakmai észrevételeit a Program beépíti kommunikációs anyagaiba. A Program 

képviselői kommunikációs és egyéb tanácsokkal segítik a szervezet munkáját, hogy hatékonyan 

terjessze a Program ügyét. Szükség esetén a KSH munkatársai a kérdőívek kitöltésében is 

segítséget, betanítást nyújthatnak.  

 

Kapcsolatépítés 

 

A civil szervezetek részesei lesznek egy kiemelt fontosságú civil összefogásnak. A tagok 

tapasztalatokat cserélnek egymással, és hosszú távon hasznosíthatják az aktív közreműködésükkel 

létrejött hálózatot.  

 

Adatok 

 

A KSH adatgyűjtéseinek majdani eredményeiből megfelelő egyeztetések után a civil szervezetek 

kaphatnak pontos adatokat a számukra érdekes témákban, amely adatok elősegítik a hatékonyabb 

munkájukat. 

 

 

 

Aláírók: 

 

 

 

 

 

Civil Partner Program A partner civil szervezet

 

A KSH törvényi kötelezettségének eleget téve 2016. október 1. és 2016. november 8. között elvégzi a 

mikrocenzus aktuális adatfelvételét. A mikrocenzust megelőző időszakban a média széleskörű 

használata mellett elengedhetetlen a civil társadalom részvétele a lakosság aktivizálásában és a 

meggyőző civil kontroll biztosításában.  

 

A Civil Partneri Program hosszú távú szövetséget épít a KSH és a civil szféra között. Az együttműködés 

rövid távú célja a 2016. évi mikrocenzus alkalmával az állampolgárok figyelmének felhívása a szenzitív 

kérdések kitöltésének fontosságára, valamint a költségtakarékos és kényelmes netes kitöltés 

lehetőségére. A szenzitív kérdések a társadalom különböző csoportjainak ügyével, problémáival 

foglalkozó civil szervezetek számára létfontosságúak azáltal, hogy valós információkkal szolgálnak az 

érintettek köréről.  

  

Jelen nyilatkozat aláírásával szervezetünk vállalja, hogy aktívan támogatja a mikrocenzus ügyét a Civil 

Partner Programban való részvétellel. 


