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Figyelembe véve a nemzetközi szervezetek – így az ENSZ, az Eurostat – statisztikai minőségre 
és adat-felülvizsgálati1 politikára vonatkozó ajánlásait, a KSH statisztikai tevékenységében, adat-
közlési gyakorlatában az alább megfogalmazott revíziós alapelvek alkalmazását tartja szem előtt. 
Az alapelvek megfogalmazásakor a KSH tekintettel volt azon tapasztalataira, melyeket az elmúlt 
évtizedek során azokon a területeken szerzett, ahol adat-felülvizsgálati elveket már használták, és 
ahol ezen elveket írásba foglalták és a gyakorlatban alkalmazták. 

A revíziós alapelvek összhangban vannak az ENSZ Hivatalos statisztika alapelveivel (http://
www.ksh.hu/docs/files/404379.PDF), valamint az Európai Statisztika Gyakorlati Kódex-ével (http://
www.ksh.hu/az_europai_statisztika_gyakorlati_kodexe), az Eurostat ESS Revízió-politikai irányel-
veivel2, a KSH Minőségi Irányelveivel (http://www.ksh.hu/docs/bemutatkozas/hun/minosegi_iranyel-
vek.pdf), a KSH Hibajavítási szabályzatával, és a Tájékoztatási alapelvekkel (link), emellett a KSH 
figyelembe veszi a nemzetközi tájékoztatási határidőkből fakadó előírásokat is.
• Adat-felülvizsgálatnak tekintünk minden már megjelent, nyilvánosságra hozott adat értékében 

történő változást.3 Az adatok revíziójának alapvető célja az adatok minőségének javítása és 
ezáltal a valóság minél pontosabb tükrözése. Ezért az adatok felülvizsgálata a statisztikai munka 
normál jelensége.

• A KSH munkája során törekszik arra, hogy az adatok gyűjtése, feldolgozása során magas mi-
nőségű adatokat készítsen és publikáljon, de elfogadja, hogy bizonyos esetekben szükség lehet 
a publikált adatok utólagos módosítására. Ilyen ok lehet a publikálás időpontja után beérkezett 
információk, továbbá a hazai vagy nemzetközi módszertani előírás változása is. Az adat-felül-
vizsgálatot szabályozott eljárások szerint, és átlátható módon hajtja végre.

• A KSH a revíziók következő fajtáit különbözteti meg:
◦ Tervezett revízió:

▪ Rutin revízió: olyan változtatás a publikált adatokban, amely a rendszeres adat-előállítási 
folyamatból ered (pl. a hiányzó adatok becsült értékének a később beérkezett, jelentett 
tényadatokra vagy az előzetes adatok véglegesre cserélése).

▪ Nagyobb revízió: a már publikált adatok lényeges módosítása, átdolgozása a fogalmak, 
osztályozások, módszertan változása miatt. Ide tartozik továbbá az 5-10 évente végrehaj-
tott cenzusok alapján az idősorok visszamenőleges átdolgozása, illetve az indexek súlyszá-
mainak cseréje is.

Preambulum

A KSH alapvető feladata a magas minőségű statisztikai adatok előállítása, nyilvánosságra hozása, a 
felhasználók adatokkal és meta-adatokkal való ellátása.

A KSH minőségpolitikája értelmében elkötelezi magát, hogy rendszeresen méri statisztikai terméke-
inek és azok előállítási folyamatának minőségét, értékeli a mérés eredményeit, és ennek alapján gon-
doskodik termékeinek és adat-előállítási tevékenységének folyamatos fejlesztéséről.

1 A továbbiakban az adat-felülvizsgálatot és a (adat)revíziót szinonimaként használjuk.
2 Az ESR Bizottság 2012. február 9-ei ülésén fogadta el az ESR Revíziós politikájának irányelveit. Elérhető itt: (http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-13-016).
3 A szezonálisan kiigazított adatok általános revíziójáról külön leírás készült, a vonatkozó információk itt érhetők el: http://www.ksh.hu/
apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=12500&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=216426607560868&p_lang=HU.
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◦ Nem tervezett revízió: előre be nem jelentett adat-felülvizsgálat, amelyet előre nem látott 
esemény (pl. adathiba, technikai probléma) tesz szükségessé.

• Az alapelveket a KSH valamennyi szakstatisztikai adatsora esetében alkalmazandónak tartja. Az 
egyes szakterületeken lehetnek az adat-felülvizsgálatnak speciális jellemzői, de azok is össz-
hangban vannak az általános adat-felülvizsgálati elvekkel.

• A KSH alapvetőnek tekinti, hogy a szakstatisztikák revíziós politikái konzisztensek és a lehető 
legjobban összehangoltak legyenek nemcsak a különböző területek, hanem az egy területre vo-
natkozó éves és évközi adatok vonatkozásában is.

• A KSH az adat-felülvizsgálat általános alapelveit és az egyes szakstatisztikák adat-felülvizsgálati 
elveit a felhasználók számára nyilvánosan elérhetővé teszi.

• A KSH a tervezett revíziókról az adatok publikálását megelőzően tájékoztatja a felhasználókat, 
illetve a statisztikai publikációs naptárakban jelzi a revízió időpontját is. 

• A KSH törekszik arra, hogy a statisztikái revíziós politikája a lehető leghosszabb időn át stabil 
maradjon.

• A KSH alapvetőnek tekinti, hogy a nem tervezett revíziókat is transzparensen kezeli. Ilyenek pl. 
a publikálás után – esetleg csak évek múltán felfedezett – hibák korrigálása. 

• A KSH megfelelő jelölési rendszert alakít ki, és használ publikációiban, ami lehetővé teszi a 
felhasználóknak, hogy könnyen azonosíthassák a revideált adatokat. Emellett a publikációkban 
lehetőség szerint szöveges megjegyzésben is jelzi a revízió tényét.

• A KSH az átláthatóság biztosítása érdekében a KSH archívumaiban megőrzi a valós idejű (ere-
detileg publikált) adatállományokat is. 

A KSH az egyes szakstatisztikák revíziós politikáját és gyakorlatát a szakstatisztikák módszertani 
dokumentációjában közzéteszi a KSH honlapján. A szakstatisztikák módszertani dokumentációjá-
ban a KSH közli a revíziók ütemezését, a revíziók gyakoriságát, a revíziós időhorizont hosszát. 

Budapest, 2014. július


