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Bevezető - A COVID-19 járvány alatt felértékelődött az 
adatminőség hat aspektusa

Forrás: https://studylib.net/doc/8211639/the-six-primary-dimensions-for-data-quality-assessment
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A KSH válasza a kihívásra: Heti Monitor

Publikációs gyakorlat megváltoztatása:

Az adatok naprakész és vizuális megjelenítése, amellyel a járvány gazdaságra gyakorolt 
hatásai jól követhetőek

A KSH monitor adatai a közpolitikai döntések ex ante és ex post szakaszában is kiemelt 
jelentőségűek

A KSH monitor megjelenését követően jelentős visszaesés következett be a 
gyorstájékoztatók látogatottságában  az olvasók hasznosabbnak ítélik meg a korszerű, 
interaktív megoldásokat, amelyekből azonnal exportálhatók és több formátumban 
kinyerhetők a megszerkesztett grafikonok és adatsorok



Heti Monitor területei
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Bruttó hazai termék (GDP)



Termelés oldali megközelítés
Ipar, építőipar:

•A beérkezési arányokban meglévő csökkenő tendencia tovább romlott.

•Pótlás kiemelt figyelmet kapott.

•Utólagos revízió mértéke a korábbi évekhez

hasonló maradt 2020-ban.

•Új adatigény: egészségipari termékek

(maszkok, vakcinák, lélegezető gépek)

külön történő megfigyelése a

termékstatisztikában
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Termelés oldali megközelítés
Kiskereskedelem:

•Az adatminőségre a COVID-19 járvány nem hatott, mert a kiskereskedelmi 
statisztika adminisztratív adatokra (OPG, ÁFA) épül

•2020. márciusától OPG heti átvétele a NAV-tól

•ÁFA adatok adott hónapot követő 25. napra állnak rendelkezésre

•A kérdőíves felméréseknél a beérkezési arányok nem romlottak

•Kiemelt figyelem a csomagküldő és internetes kereskedelemre

9



Termelés oldali megközelítés
Turizmus, vendéglátás:

•Nehézségek:
• A lakosság belföldi utazási szokásait felmérő adatgyűjtés 2020. áprilistól 3 

negyedéven át csak telefonon keresztül volt lebonyolítható, adatromlás nem volt 
tapasztalható.

• Turisztikai határfelvételek 2020. március-július között szüneteltek, gyorsbecslés nem 
készült. Jelenleg utólagos bankkártya adatok és modellbecslés segítségével készült 
erre a negyedévre becslés.

• A szálláshelyek 2020. április zárásától az adatbeérkezés romlott, a pótlás 
ellehetetlenült, kismértékű adatromlás jelentkezett a havi gyorsadatokban.

• 2020 egészére néhány százalékpontos revízió adódott.

• 2021-ben kísérleti jelleggel a vendéglátó helyek számának havi változáspublikálása a 
megyékre és a budapesti kerületekre az OPG adatok alapján
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Termelés oldali megközelítés
Szállítás, közlekedés:

•Az adatok beérkezésében, az adatminőségben nem volt jelentős változás a 
járvány hatására.

•Új adatigény: 

Gépjárműforgalom intenzitásának becslése a NUSZ-tól (Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.) átvett adatok alapján 2020 közepétől 
kezdődően havonta a gépjárműforgalom változására, illetve a főbb 
mérőpontok változásadataira vonatkozóan.
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Termelés oldali megközelítés
Lakáspiac:

•KSH-ingatlan.com lakbérindex (2015.évi bázissal számított) 2020. 
augusztusától havonta került publikálásra országos, régiós és budapesti 
kerületi bontásban.

•Az index alapján számszerűsíteni lehetett a járványhoz köthető lezárások 
hatására bekövetkező visszaeséseket a bérleti piacon.

•A bérleti piac visszaesésének koncentrikus jellege láthatóvá vált: leginkább a 
pesti belső kerületeket érintette és ebből a központból kifelé haladva a 
lakbérek csökkenése egyre mérsékeltebb lett.
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Termelés oldali megközelítés
Közigazgatás:

•A közigazgatás teljesítményét Magyarországon lényegesen nem befolyásolta 
a koronavírus járvány. 

• A közigazgatási intézmények nem zártak be, a szolgáltatások – bár időszakonként 

online - működtek.  

• A közigazgatásban dolgozók létszáma - közmunkások nélkül – kismértékben 

emelkedett 2020-ban. 

•A költségvetési intézményekre vonatkozó adatszolgáltatásokban késések, 
minőségi problémák nem voltak.
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Termelés oldali megközelítés

• Oktatás:

• A távolról, online módon nyújtott szolgáltatás egyenértékű a 
közvetlenül nyújtott szolgáltatással.

• Óvoda bezárások miatti korrekciók.

• Egészségügy:

• Az egészségügy volumenének alakulása a betegek számának 
alakulását tükrözi.
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Rövid távú teljesítménystatisztika – STS

•Romló válaszadási arány  új pótlási eljárás kidolgozása vált szükségessé
• Áfa adatok hasznosítása

•2021-re javult a válaszadási hajlandóság a legalább 49 főt foglalkoztató
vállalkozások körében, a kis cégeknél továbbra is probléma

Vállalkozásdemográfia

•Az adatgyűjtést a COVID nem befolyásolta

•Jelentős csökkenés a bejegyzett vállalkozások számában az első hullám alatt

•Az első hullámot követően a szüneteltető egyéni vállalkozók aránya tartósan 
megnőtt. Azokban az időszakokban is, amikor nem volt érvényben járványügyi 
korlátozás, a szüneteltető egyéni vállalkozók aránya folyamatosan meghaladta a 
járvány előtti szintet.
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Termelés oldali megközelítés
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Termelés oldali megközelítés
Társasági adó

•Benyújtási határidő 2020. szeptember 30-ra módosult
• Éves számításokhoz átadott augusztusi állapot hiányos volt

•Egyszeri gyorsan megoldandó pótlási probléma
• Legrelevánsabb mutatók

• Kérdőívek, előző éve társasági adó, elektronikus beszámolók adatok alapján 



Felhasználási oldal
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Beruházás

•Nem változtak jelentősen az adatok beérkezési arányai

•A reprezentatív (5-49 fő közötti) cégek adatszolgáltatói fegyelme csökkent

•Új pótlási algoritmus – „nagyobb merítési háló”
• Az abszolút eltérések eloszlását (kvartilisek) figyelembe véve azokban a rétegekben, ahol 

alacsony volt a kijelölt mintanagyság, illetve amelyek a járványhelyzet miatt fokozottan ki 
voltak téve az alacsony beérkezésnek, az előző időszaki rétegátlag a kibővített pótlási 
környezet dinamikájával módosítva eljárás került kiválasztásra az újfajta pótlásra. 

Fogyasztás

•HKÉF személyes összeírói megkeresések 2021. áprilisától felfüggesztésre kerültek

•Adatszolgáltatás alternatív módjai ellenére a válaszadás 24,3 százalékponttal 
csökkent.



Felhasználási oldal
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Külkereskedelem

•INTRASTAT:
• Jelentések száma 2-3%-os csökkenést 

mutatott
• Az adatszolgáltatókkal történő

egyeztetés nehézkessé vált
• Áfa adatok t+30 napra hiányosan állnak 

rendelkezésre

•EXTRASTAT: 
• a járvánnyal összefüggő orvostechnikai 

eszközök behozatalának számbavétele 
iránti adatkérési és publikációs igények 
jelentősen megnőttek

•Publikációs igény jelentősen 
növekedett

• KSH Monitor



Munkaerő felmérés
• 2020 április közepétől a II. negyedév végéig a MEF alap-adatgyűjtéséhez „A 

koronavírus-járvány hatása a munkaerő-piacra” címmel kapcsolódott 
kiegészítő kérdőív. 

• A feldolgozás heti rendszerességgel történt, ami a szokásos negyedéves, illetve havi 
súlyok mellett heti súlyok előállítását is szükségessé tette 

• Lehetővé vált, hogy a KSH Heti monitor című kiadványban heti rendszerességgel a 
legfrissebb munkaerőpiaci változások tetten érhetők, nyomon követhetők legyenek, még 
ha alacsonyabb pontosság mellett is 
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GDP becsléssel kapcsolatos nehézségek

Modellek működése a 
gyorsbecslések során

Szezonális kiigazítás –
outlierek típusa

Módszertani nehézségek

• Egészségügy 

• Oktatás

A gyorsaság előtérbe 
került
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COVID-19 hatása a fogyasztóiár-index módszertanára21

Megváltozó fogyasztási 
szokások és szerkezet Lezárások/korlátozások

Ellehetetlenülő
árgyűjtés

Módosított 
súlyszámítási gyakorlat 

2021-től 

Kevésbé naprakész 
súlyszerkezet

Új adatforrások és 
imputálási/pótlási 

megoldások

Hatás

Probléma

Megoldás

Nemzetközi intézmények iránymutatásai

Képek forrása: Eurostat, freepik.com, shutterstock.com, istockphoto.com



Összefoglaló

A KSH adatközléseiben – beleértve a makrogazdaságstatisztikákat is - időszerűségben nem okozott 
problémát a járvány, sőt, a KSH Monitor megjelentetésével még javítani is sikerült az időszerűséget.

Előtérbe kerültek új adatforrások, elsősorban adminisztratív jellegűek, és új adatgyűjtési és adatpótlási 
módszerek, fejlesztettük a modellezési eljárásokat.

A fentiek pontosságra gyakorolt hatása az éves adatok elkészülte és megjelenése után elemezhető, 
elsősorban azon mutatók esetében, ahol van revíziós gyakorlat, mint a GDP.

A KSH az elmúlt másfél évben kialakult jó gyakorlatokat fokozatosan beépíti a rendszeres adatelőállítási 
folyamataiba, illetve továbbra is keresi és alkalmazza az új megoldásokat.
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Köszönöm a figyelmet!

Készült a KSH Szakstatisztikai Igazgatóság munkatársainak 
közreműködésével
Budapest, 2021. szeptember


