
2023. január vonatkozási hónaptól  

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) keresetstatisztikai 

adatközléseinek fókuszába a munkáltatók teljes köre került. 

2023. január vonatkozási hónaptól a keresetstatisztikai adatközlések fókuszába a munkáltatók 
teljes köre került, felváltva ezzel a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi 
költségvetési intézmény és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek 
körét. A munkáltatók körének szűkítését korábban az adatszolgáltatói terhek észszerű szinten 
tartása indokolta a legkisebb vállalkozások vonatkozásában. 2019-től kezdődően a hosszú 
idősoros összehasonlítás lehetővé tétele volt a legfontosabb szempont. Mostanra kellően 
hosszú idősor áll rendelkezésre a munkáltatók teljes körére vonatkozóan is, ezért ez a kör 
került az adatközlések fókuszába.  

A két vonatkozási körre számított főbb indikátorok közötti különbség nem jelentős. 2019 és 
2022 között 2,6, illetve 3,5% (10 és 19 ezer forint) közötti eltérés mutatkozott a havi bruttó 
átlagkereseteknél.  

 

* Legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit 

szervezetek. 

Publikációk változása, adatok elérhetősége: 

 A hivatal honlapján elérhető publikációk közül a statikus táblarendszerben, az 
ún. Stadat-táblák között a 2019 és 2022 közötti havi keresetstatisztikai idősoros 
adatok visszamenőleg lecserélésre kerültek a munkáltatók teljes körére 
vonatkozó adatokkal. A korábbi táblázatokat archiváltuk. 

 A KSH honlapján 2023. március 28-át követően közzétett kiadványokban és 
egyéb tájékoztatási termékekben a havi kereseti adatok szintén a munkáltatók 
teljes körére vonatkozóan jelennek meg. A március 28-a előtt már megjelent 
elemzésekben/évkönyvekben/kiadványokban az adatokat visszamenőleg nem 
cseréljük le.  

 2018 és 2019 között idősortöréssel jeleztük a vonatkozási kör változását.  
 A hosszabb, idősoros összehasonlíthatóság érdekében a Stadat-táblák között 

egy évközi és egy éves táblázatban elérhetőek maradnak a legfőbb indikátorok 
(bruttó, nettó átlagkereset, bruttó mediánkereset és létszámadatok) a legalább 



öt fős sokaságra vonatkozóan, valamint az ún. Tájékoztatási adatbázisban is 
megmarad a szűkített körre vonatkozó adatkör is.  

 Egyedi kérésre összeállított adatszolgáltatás keretében továbbra is tudjuk 
biztosítani felhasználóink számára a legalább öt fős sokaságra vonatkozóan 
előállított adatokat is.  

 Azon negyedéves, valamint éves keresetszerkezeti indikátorok esetén, amelyek 
forrása a munkáltatók körében végrehajtott közvetlen adatgyűjtés (vagyis a 
teljes munkajövedelem, teljesített órára jutó kereseti adatok, alapbér, 
bérpótlékok, részletes ágazati bontásokra vonatkozó rendszeres kereseti 
adatok, iskolai végzettségre vonatkozó bontás), továbbra is csak a legalább öt 
fős sokaságra lesznek elérhetőek az adatok, ugyanis ezrekre teljes körű 
adminisztratív adatok nem állnak rendelkezésre (részletesebben ld.: Stadat 
módszertan. 

További információk a szakstatisztikai dokumentációban érhetőek el. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/mun_modsz.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/mun_modsz.html
https://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_menu_id=110&p_ot_id=100&p_obj_id=ABCA

