
170. sz. Ajánlás 

a munkaügyi statisztikáról 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,  

Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és 
amely 1985. június 7-én hetvenegyedik ülésszakára ült össze,  

Felismerve, hogy a fejlett és a fejlődő országoknak egyaránt szükségük van 
megbízható munkaügyi statisztikai rendszerre, különösen a társadalmi és 
gazdasági fejlődés, valamint a munkaügyi kapcsolatok tervezése és figyelemmel 
kisérése céljából, 

Miután úgy határozott, hogy különböző javaslatokat fogad el a bér- és munkaidő 
statisztikáról szóló 1938. évi 63. sz. Egyezmény felülvizsgálatára vonatkozóan, 
mely kérdés az ülésszak napirendjének ötödik pontjaként szerepelt, és 

Miután úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat a munkaügyi statisztikáról szóló 1985. 
évi Egyezményt kiegészítő Ajánlás formájában adja közre; 

a mai napon, 1985. június 25-én elfogadja az alábbi Ajánlást, amely a �Munkaügyi 
statisztikáról szóló 1985. évi Ajánlás� néven idézhető: 

 
I. ALAPVETŐ MUNKAÜGYI STATISZTIKÁK 

 

A gazdaságilag aktív népesség, a foglalkoztatás, a munkanélküliség és az 
alulfoglalkoztatottság statisztikái 

 

1.  

(1) Legalább évente egyszer össze kell állítani a gazdaságilag aktív népességre, 
foglalkoztatásra, ahol létezik, a munkanélküliségre, és ahol lehetséges, az észlelhető 
alulfoglalkoztatásra vonatkozó aktuális statisztikákat. 

(2) Ezeket a statisztikákat nem, és ahol lehetséges, korcsoportok és gazdasági ágazatok 
szerinti bontásban kell készíteni. 

2.  

(1) A részletes elemzések iránti hosszú távú szükséglet és az alapadatok iránti hosszú 
távú igény kielégítése miatt legalább tízévente statisztikákat kell összeállítani a gazdaságilag 
aktív lakosság szerkezetéről és megoszlásáról. 

(2) Ezeket a statisztikákat legalább nem, korcsoportok, foglalkozási csoportok vagy 
képzettségi szint, a gazdasági tevékenység ágazati, földrajzi területek és a foglalkoztatási 
státusz (pl. munkáltató, önfoglalkoztató, alkalmazott, nem fizetett családi munkavállaló, 
termelőszövetkezet tagja) szerinti bontásban kell készíteni. 

 
A bérek és a munkaidő statisztikája 
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3. (1) Legalább évente egyszer össze kell állítani az átlagkeresetek és a munkaidő (a 
ténylegesen ledolgozott vagy fizetett munkaidő) aktuális statisztikáit. 

(2) Ezeket a statisztikákat legalább a gazdasági tevékenység ágazatai és, ahol célszerű, 
nem szerinti, a létesítmények nagysága és földrajzi körzetek és, ahol lehetséges, 
korcsoportok, foglalkozási csoportok vagy képzettségi szint szerinti bontásban kell 
készíteni. 

4. (1) Ahol célszerű, évente legalább egyszer el kell készíteni az időbérek és az 
általános munkaidő aktuális statisztikáit. 

(2) Ezeket a statisztikákat legalább a gazdasági tevékenység ágazatai és, ahol célszerű, 
nem szerinti, korcsoportok, foglalkozások vagy foglalkozási csoportok vagy képzettségi 
szint, a létesítmények nagysága és földrajzi körzetek szerinti bontásban kell készíteni. 

5. (1) A részletes elemzések iránti hosszú távú szükséglet és az alapadatok iránti 
hosszú távú igény kielégítése érdekében rendszeres időközönként, lehetőség szerint legalább 
ötévente, össze kell állítani a bérszerkezet és � eloszlás statisztikáját. 

(2) Ezek a statisztikák szolgáltassanak- 

(a) adatokat a keresetekről és a munkaidőről (a ténylegesen ledolgozott munkaidőről vagy 
a fizetett munkaidőről) legalább nemek, korcsoportok, foglalkozások vagy foglalkozási 
csoportok vagy képzettségi szint, gazdasági ágazat, a létesítmények nagysága és 
földrajzi körzetek szerint; 

(b) részletes adatokat a keresetek (pl. alapbér, a túlóráért fizetett prémium, a le nem 
dolgozott munkaidő díjazása, jutalom, ingyenes juttatások) és a munkaidő (a 
ténylegesen ledolgozott vagy a fizetett munkaidő) összetételéről; és 

(c) adatokat a foglalkoztatottak kereseti szint és munkaidő (ténylegesen ledolgozott vagy 
fizetett munkaidő) szerinti megoszlásáról, a foglalkoztatottak főbb jellemzői, pl. nem 
és korcsoportok szerinti bontásban. 

6.  

(1) A hosszú távú igények kielégítése céljából legalább ötévente statisztikai adatokat 
kell gyűjteni a munkaerő költségéről. 

(2) Ezek a statisztikák szolgáltassanak adatokat a munkaerő költségének szintjéről és 
összetételéről, gazdasági ágazatok szerinti bontásban. 

 

Fogyasztói árindex 

7.  

(1) Általános fogyasztói árindexet kell kiszámítani és közzétenni a népesség 
jelentősebb csoportjaira vagy az egész lakosságra vonatkozóan, a fogyasztási cikkek minden 
csoportjára kiterjedően. 

(2) A fogyasztói árindexet külön is nyilvánosságra kell hozni a fontosabb fogyasztási 
cikkekre vonatkozóan, mint pl. élelmiszerek, italok, dohány; ruha és cipő, lakás, üzemanyag 
és világítás; és egyéb fontos kategóriák. 

8. A fogyasztói árindexet, ha lehetséges, havonta, de legalább háromhavonta ki kell 
számítani és közzétenni. 
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9. A fogyasztói árindex kiszámításánál alkalmazott súlyozást legalább tízévente felül 
kell vizsgálni és ki kell igazítani, amennyiben jelentősebb változások mutatkoznak a 
fogyasztói szokásokban. 

10. A fogyasztói árindex kiszámításánál alkalmazott áraknak jellemezniük kell az 
érintett népességcsoport sajátos fogyasztási szokásait (pl. a kiadásokat, valamint az 
árucikkek jellegét és minőségét illetően). 

 

A háztartási bevételek és kiadások statisztikája 

 

11. (1) háztartási kiadásokról vagy, ahol célszerű, családi kiadásokról és, ahol 
lehetséges, háztartási bevételekről vagy, ahol célszerű, családi bevételekről legalább 
tízévente statisztikákat kell összeállítani. 

(2) Ezek a statisztikák szolgáltassanak a háztartásokkal vagy adott esetben a 
családokkal kapcsolatosan, többek közt 

(a) részletes adatokat a kiadásokról; 

(b) ahol lehetséges, részletes adatokat a jövedelmekről, a jövedelmek szintje és forrása 
szerinti bontásban; 

(c) részletes adatokat a háztartások vagy családok összetételéről nem, korcsoportok és 
tagjaik egyéb fontosabb jellemzői szerinti bontásban; 

(d) adatokat a kiadásokról és, ahol lehetséges, a bevételekről, nagyságuk és típusuk, a 
kiadási csoportok és, ahol lehetséges, a bevételi csoportok szerinti bontásban. 

 
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések statisztikái 

 

 12.  

 (1) A munkahelyi balesetek statisztikáját legalább évente össze kell állítani. 

(2) Ezeket a statisztikákat legalább a gazdasági tevékenység ágazatai és, amennyiben 
lehetséges, a létesítmények és a foglalkoztatottak (pl. nem, korcsoport, foglalkozás vagy 
foglalkozáscsoport vagy képzettségi szint) főbb jellemzői szerinti bontásban kell elkészíteni. 

13.  

(1) Amennyiben lehetséges, legalább évente össze kell állítani a foglalkozási 
megbetegedések statisztikáját. 

(2) Ezeket a statisztikákat legalább a gazdasági tevékenység ágazatai és amennyiben 
lehetséges, a létesítmények és a foglalkoztatottak (pl. nem, korcsoport, foglalkozás vagy 
foglalkozáscsoport vagy képzettségi szint) főbb jellemzői szerinti bontásban kell elkészíteni. 

 

A munkaügyi viták statisztikája 

 

 14. (1) Legalább évente össze kell állítani a munkaügyi viták statisztikáját. 
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(2) Ezeket a statisztikákat legalább a gazdasági tevékenység ágazatai szerinti 
bontásban kell elkészíteni. 

 

Termelékenységi statisztikák 

 

15. Fokozatosan ki kell fejleszteni és össze kell állítani a termelékenység statisztikáit a 
gazdasági tevékenység minden jelentősebb ágazatára kiterjedően. 

 

II. STATISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA 

 

16. A jelen ajánlás I. Részének értelmében folytatott munkaügyi statisztikai 
adatgyűjtés és rendszerezés céljából a tagállamok fokozatosan fejlesszenek ki megfelelő 
nemzeti statisztikai infrastruktúrát. Ennek főbb elemei foglalják magukba- 

(a) átfogó és naprakész létesítményi vagy vállalati nyilvántartást, felmérések vagy 
vizsgálatok céljára. Ez a nyilvántartás legyen elég részletes ahhoz, hogy lehetővé tegye 
az intézmények vagy vállalatok mintának kiválasztását; 

(b) koordinált rendszert, intézeti vagy vállalati felmérések és vizsgálatok végzéséhez; 

(c) háztartások vagy egyének folyamatos és koordinált nemzeti felméréseinek 
végrehajtására való alkalmasságot; és 

(d) a közigazgatási nyilvántartások (mint pl. munkaügyi szolgálatok, társadalombiztosítási 
szervek és munkaügyi felügyeletek nyilvántartásai) statisztikai célú 
hozzáférhetőségének biztosítását, azok bizalmas kezelésére vonatkozó megfelelő 
biztosítékokkal. 

17. A tagállamok alakítsanak ki megfelelő nemzeti szintű szabványos osztályozást, és 
amennyire lehetséges, ösztönözzék és koordinálják ezek más szervek általi alkalmazását. 

18. A tagállamok tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy összehangolják a jelen 
Ajánlás értelmében különböző forrásokból származó és különböző szervek által összeállított 
statisztikákat. 

 19. (1) A jelen Ajánlásban előirányzott statisztikai adatok gyűjtésénél, összeállításánál 
és közzétételénél alkalmazott elvek, meghatározások és módszerek tervezése vagy 
felülvizsgálata során a tagállamok vegyék figyelembe a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
égisze alatt elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló nemzetközi ajánlásokat, valamint 
más illetékes nemzetközi szervezeteknek a tárgykörrel kapcsolatos ajánlásait. 

(2) A tagállamok vizsgálják felül és, ha helyénvaló, módosítsák vagy korszerűsítsék 
azok az elveket, meghatározásokat és módszereket, melyeket a jelen Ajánlás értelmében a 
statisztikák összeállításánál alkalmaznak, amikor a vonatkozó nemzetközi normák és 
irányelvek felülvizsgálatára kerülnek vagy újakat fogadnak el. 

20. A munkaügyi statisztikáról szóló 1985. évi Egyezményben és a jelen Ajánlásban 
előirányzott statisztikák gyűjtésénél, összeállításánál és közzétételénél alkalmazott elvek, 
meghatározások és módszerek tervezése vagy felülvizsgálata során a tagországok kérhetik a 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal segítségét. 


