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A Mindenható és Könyörületes Isten nevében 

 

1. BEVEZETÉS 
 

1.1 A téma aktualitása, jelentősége 
A GDP a gazdasági teljesítmény összesített mérésére szolgál, melynek évközi gyakoriságú mutatója 
az utóbbi időben egyre fontosabbá és széleskörűen felhasználttá vált. A negyedéves GDP és össze-
tevői a nemzetgazdaság fejlődésének optimális rövidtávú indikátorai, és így alkalmasak a konjunk-
túraciklusok elemzésére és előrejelzésére. Az egyes statisztikai hivatalok és a hivatalos statisztika 
nemzetközi szervezetei mind nagyobb figyelmet szentelnek a negyedéves GDP módszertani fejlesz-
tésére, minél rövidebb idő alatti kidolgozására, naprakész adatai közlésére. Ez abban is megmutat-
kozik, hogy míg az SNA 1993-as változata még nem tartalmazott ajánlást a negyedéves nemzeti 
számlákra vonatkozóan, addig az elmúlt egy-két évtizedben jelentős erőfeszítések történtek ezen 
terület egységes fejlesztése érdekében. Ezt igazolja az Eurostat által készített „Negyedéves nemzeti 
számlák kézikönyve”, melyet nem sokkal később követett az IMF által készített „Negyedéves nem-
zeti számla kézikönyv”, valamint a „Nemzeti számlák ár és volumen mérésének kézikönyve”, 
melyben már külön fejezet foglalkozik az ár- és volumenmérés alkalmazhatóságával a negyedéves 
számlákban.  
A negyedéves nemzeti számlák egyre jelentősebb információforrásként szolgálnak a gazdasági és 
monetáris politika, a közgazdászok és az előrejelzők számára. A negyedéves nemzeti számlák jelen-
tősége az évessel szemben az elmúlt évtizedben egyre nőtt és szemmel láthatóan ez a tendencia 
folytatódik. A negyedéves számlák célja, hogy átfogó képet nyújtsanak az évközi makrogazdasági 
folyamatokról és a gazdasági fejlődésről. A negyedéves számlák egyszerűsített éves nemzeti szám-
láknak tekinthetők, melyek a kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók/kategóriák folyamatait kö-
vetik nyomon.  

A negyedéves nemzeti számlák az éves számlákkal azonos alapelveket követnek, éppen ezért azzal 
konzisztens rendszert alkotnak. Ugyanakkor eltérő időbeliségük – részben évközi sajátosságaik, 
részben az alapadatok kívánt gyakoriságának hiánya – révén olyan specialitásokkal rendelkeznek, 
melyek következtében előállításukhoz további matematikai, statisztikai módszerek igénybevételére 
van szükség. A rendelkezésre álló adatforrások, nemzeti sajátosságok nagymértékben meghatároz-
zák, hogy egyes országok milyen módszereket alkalmaznak, így a nemzeti számlák adat-előállítási 
folyamatai is különböznek országonként. Ugyanakkor erre vonatkozóan vannak tipizálási kísérletek 
is, így különböztetünk meg direkt és indirekt számítási módszereket. Direkt becslésről akkor beszé-
lünk, ha a negyedéves számítások hasonló adatforrásokra épülnek, és hasonló módszerrel készül-
nek, mint az éves számlák. Az indirekt, vagy közvetett megközelítést pedig ott alkalmazzák, ahol a 
negyedéves becsléshez rövidtávú indikátorok felhasználásával matematikai statisztikai módszereket 
alkalmaznak. 

Az évközi sajátosságok bonyolíthatják egyes módszertani kérdések megoldását. Egyszerű példa erre 
a szezonalitás esete, melynek sajátosságai csupán a negyedéves számlák által vizsgált területet érin-
tik, hiszen az évekre vonatkozó adatok között nem beszélhetünk e jelenségről. Másik példaként 
hozható a láncolás módszertana, mely az éves nemzeti számlákban egyszerűen levezethető és meg-
oldható művelet, a negyedéves számlákban viszont komoly módszertani megoldások kidolgozását 
követeli. Ehhez hasonló a növekedéshez való hozzájárulás számítása is, melynek különlegessége 
éppen a láncolás negyedéves módszertanának sajátosságaiban rejlik.  
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1.2 A kutatás előzményei 
Hazánkban, 1993-ban kezdődtek meg a módszertani előkészületek a bruttó hazai termék (GDP) 
negyedéves becslésére. Az alkalmazott nemzetközi gyakorlat példáinak tanulmányozása után a 
KSH felmérte a rendelkezésére álló adatforrásokat. 1994-től indultak el a kísérleti számítások a 
meglévő különböző adatforrások (rövidtávú statisztikai adatgyűjtések, adminisztratív adatforrások) 
összekapcsolásával, a rendelkezésre álló és a számításokhoz szükséges adatok tartalmi különbsége-
inek meghatározásával. 
A megalapozó módszertani munkák és a kísérleti számítások után a KSH 1996. júniusában kezdte 
el publikálni a negyedéves bruttó hazai termék (GDP) első számítási eredményeit. A GDP-
becslések már ekkor kétoldalú megközelítésben, a termelési és a felhasználási oldalról történtek, és 
az eredmények a tárgynegyedévet követő 90. napon belül nyilvánosságra kerültek. Az első években 
a még kísérleti jellegűnek tekinthető számítási eredményekből a publikációk csak néhány volumen-
indexet tartalmaztak.  
Időközben – a felmerült tapasztalatok alapján – a számítási módszertan több ponton is változott, 
ami megbízhatóbbá és megalapozottabbá tette a negyedéves becslési eredményeket. Így került sor 
2000-től a gyorsbecslés eredményének a tárgynegyedévet követő 60. napon történő közzétételére1, 
az éves és negyedéves nemzeti számla adatok harmonizálására, ennek alapján az 1995-től kezdődő 
részletes negyedéves idősorok publikálására. A termelési oldalról készülő számítások részletesebbé 
váltak, és a négy negyedévre számított eredmények éves végleges adatokkal való összevetése to-
vábbi lehetőséget adott a negyedéves becslések megbízhatóságának növelésére. 

A negyedéves GDP-számítások komoly hiányossága volt ugyanakkor, hogy folyóáras becslések 
csak felhasználási oldali megközelítésben készültek, a termelési oldali becslések pedig közvetett, 
ún. „indikátor-módszerrel” történtek. Ezzel a módszerrel a TEÁOR két számjegyére a bázisév ext-
rapolálásával, a bruttó hozzáadott érték változásának becslése egy másik, rendelkezésre álló proxy 
mutató (pl.: ipari termelési index) volumenváltozásával, azaz helyettesítő indexszel történt.  
Ez azt jelentette, hogy a negyedéves GDP termelési oldalon csupán indexek formájában és változat-
lan áron állt rendelkezésre. A volumenindexek aggregálásához a súlyt a bázisévi (1995., 1998., 
majd 2000.) teljes hozzáadott értékből való ágazati részarány adta. 

Ez – a főként angol mintából átvett – módszer azon a feltételezésen alapult, hogy rövid távon a brut-
tó hozzáadott érték volumenváltozása megfelel a termelés évközi volumenváltozásának. A magyar 
gazdaságban azonban az utóbbi két évtizedben lezajlott szerkezeti átalakulás és az ezzel együtt járó 
technológiaváltás, valamint egyes ágazatokban a külföldi, főként multinacionális tőke egyre növek-
vő szerepe azt eredményezte, hogy még éves szinten sem mutatott feltétlenül erős korrelációt a ter-
melés és a bruttó hozzáadott érték időbeli változása. Ezért a magyar negyedéves GDP-becslések a 
rendelkezésre álló évközi termelési vagy egyéb adatokon kívül ún. korrekciós együtthatók alkalma-
zását is igényelték. A korrekciós együtthatók a legutóbbi éves GDP-számítás eredménye alapján 
számított ágazati negyedéves hozzáadott érték volumenindexei és az évközben rendelkezésre álló 
mutatókból számított indexek közötti kapcsolatot mutatták.  

A konjunkturális folyamatokat jobban tükröző, szezonálisan kiigazított, előző negyedévhez viszo-
nyított negyedéves volumenindexek számításához – matematikai-statisztikai módszerek segítségé-
vel – változatlan áras idősorokat is képeztünk, de ezekből módszertani okok miatt az elsődlegesen 
számított mutatóktól eltérő előző év azonos negyedévéhez viszonyított volumenindexek adódtak.2 

A negyedéves termelési oldali folyó áras adatok hiánya egyúttal azt is jelentette, hogy a GDP első 
éves folyó áras becslései csak egyféle megközelítésben, felhasználási oldalról készültek. Egyrészt 

                                                
1 Ez kezdetben döntően a termelési oldal számításain alapult, jelenleg azonban már a felhasználási oldal előzetes számí-
tásait is nagy hangsúllyal veszi figyelembe. 
2 Az eltérést az éves és negyedéves adatok összhangjának megteremtéséhez használt Denton-módszer okozta, amely 
elsősorban a negyedév/előző negyedév indexekre koncentrál. 
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tehát a negyedéves és az első éves folyó áras GDP-becslések megbízhatóságának növelése, az Eu-
rópai Unióra érvényes jogszabályokban (az Európai Bizottság 98/715-ös határozata) kötelező jel-
leggel előírt – és már több éve a magyar statisztikával szemben felróható hiányosságként mutatko-
zó – adatszolgáltatási kötelezettségeink teljesítése, valamint a láncolás (chain-linking3) negyedéves 
idősorokra történő bevezetése érdekében szükségessé vált a negyedéves GDP termelési oldali folyó 
áras számítási módszertanának kidolgozása.  
Ez volt az oka annak, hogy ezzel a kutatási területtel kezdtem el foglalkozni. Kutatási munkámat 
megalapozta az, hogy 1998. óta a Központi Statisztikai Hivatal munkatársaként a negyedéves GDP 
becsléssel foglalkozom a termelési oldalon. Az általam kidolgozott módszertan – mely egyes része-
inek gyakorlati kidolgozásában más kollégák is részt vettek – szerint számolt első eredményeket 
2006. decemberében publikálta a KSH. (Ezt követően folyamatosan fejlesztettem a GDP negyed-
éves termelési oldali módszertanát.) 
További EU-s elvárás a felhasználók részéről – elsősorban az előrejelzések modellezése érdeké- 
ben – megfogalmazta (az Európai Parlament és az Európai Tanács 2005-ös szabályozási javaslata 
az Európai Bizottság 2223/96-os rendelet módosítására vonatkozóan) a hosszú konzisztens idősorok 
képzésének igényét, mely a 2006-os új módszer idősor elejéig történő visszavezetésének követel-
ményét jelentette. Ugyanakkor, a 2011. augusztus 31-e utáni publikációval kötelezővé válik az EU 
tagországai számára a 2008-as új TEÁOR-ra való átállás a nemzeti számlák területén (mely az EU 
új osztályozási rendszerét – NACE 2008 – követi). Mindez nagy kihívást jelent, hiszen az szerkeze-
tében lényegesen átalakult az osztályozás korábbi változatához képest.  
 

1.3 Célkitűzések 
Kutatásom során alapvető célom, egy megalapozott módszertan kialakítása a negyedéves termelési 
oldali GDP-számítások területén. A nemzeti számlák öt szektora közül elsősorban a vállalati és a 
háztartási szektor negyedéves GDP-becslésének módszertani kidolgozására koncentrálok. A kor-
mányzati és a nonprofit szektor termelésének negyedéves becslése más jellegű megközelítést igé-
nyel. Hasonlóképpen sajátos problémai vannak a pénzügyi tevékenységek becslésének. A vállalati 
és a háztartási piaci termelés becslése is szerteágazó, sok apró szakstatisztikai módszertani sajátos-
ságot foglal magába. Ennek keretében az alábbi feladatokat kell megoldanom: 
1. Célom a negyedéves kibocsátás folyó áras megközelítésű becslésének kidolgozása ágazati bon-

tásban a nem-pénzügyi vállalati és a háztartási szektorra (folyó és előző évi áron).  
2. Továbbá célom a negyedéves folyó termelő felhasználás és a hozzáadott érték becslési módsze-

rének kidolgozása ágazati bontásban a nem-pénzügyi vállalati és a háztartási szektorra (folyó és 
előző évi áron). 

Negyedéves szinten jóval kevesebb adatforrás áll rendelkezésre, mint éves szinten, így elkerülhe-
tetlen a szektorokra egyedi becslési módszerek kidolgozása és alkalmazása a negyedéves GDP 
számítás területén. Meg kell találni azt az ésszerű részletezettségi szintet, mellyel biztosítható az 
időbeliség, a pontosság, az átfogó jelleg és a konzisztencia elve egyaránt. 

3. Ezt követi a chain-linking, azaz a láncolás módszertanának bevezetése a negyedéves nemzeti 
számlákban. Éves szinten a láncolás bevezetése a változatlan áras számításokba viszonylag egy-
szerű feladat, nem sokban különbözik a korábban alkalmazott fix bázisú módszertől. Ugyanak-
kor negyedéves szinten már jóval bonyolultabb rendszer kidolgozását igényli. Attól függően, 

                                                
3 A chain-linking a negyedéves idősor tekintetében azt jelenti, hogy az idősor folyó áras adatait nem egy fix bázisév 
árán számítjuk át, annak érdekében, hogy változatlan áras idősort kapjunk, hanem az előző év átlagárán, majd ezeket 
összeláncolva (chain) kapjuk meg az idősorunkat azonos évi átlagáron. Ez a módszer más változatlan áras eredménye-
ket képez és megszünteti az additivitást is (azaz a részadatok összege nem adja ki az összesen adatot), amely a nemzeti 
számlák fontos alapelve.  
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hogy melyik időszak adatát választom lánc tényezőnek, háromféle láncolási technikát vázolt fel 
az Eurostat, melynek következtében a háromféle módszer, háromféle eredményt ad.  

4. A GDP növekedéséhez való hozzájárulás számítása, mely negyedéves szinten a láncolás beveze-
tésével új módszertan kidolgozását igényli. A láncolás bevezetésének egyik lényeges következ-
ménye, hogy megszűnik az egyes tényezők és az összesen adatok közötti additivitás az azonos 
referenciaévre visszaláncolt idősor esetében. A növekedéshez való hozzájárulás számításának 
ugyanakkor ez egyik alapkövetelménye. Ennek hatására már nem alkalmazható a régi hagyomá-
nyos számítási módszer az új idősorra, hanem új módszertan kidolgozása vált szükségessé.  

A célkitűzések alapján az alábbi hipotézisekkel éltem: 

1-2. Becslés készíthető az éves adatok és a negyedéves statisztikák felhasználásával a negyedéves 
kibocsátás, valamint a negyedéves folyó termelő felhasználás alakulására. 

3. A 3. célkitűzés – az európai országok negyedéves nemzeti számláinak harmonizációja érdeké- 
ben – a nemzetközi ajánlásokban dolgozott módszerek egyikének gyakorlati bevezetése volt a ne-
gyedéves GDP-számítás termelési oldalán. Ennek a célkitűzésnek ezért nincs külön hipotézise. 
4. Kialakítható olyan módszer, amivel az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulása a lánco-
lás bevezetése után is alkalmazható. 
  

 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A kutatás módszertani részét az idevágó módszertani irodalom, más országok gyakorlatának átte-
kintése és a KSH munkatársaival közösen e területen végzett korábbi kutatások alapozták meg. Más 
országok módszertanai is fejlődtek időközben, a magyar módszertan kialakításával együtt, mely 
módszertani leírások többségében 2008-ban jelentek meg, azaz a kutatás megkezdésekor nem álltak 
rendelkezésre. Ugyanakkor több helyen igazolták a bevezetésre került módszer helytállóságát. A 
kutatásom 2003-2004-ben kezdődött meg. 

 

2.1 A kutatás vezérfonala 
A negyedéves nemzeti számlák egyik minőségi szempontja, hogy a negyedéves becsléshez felhasz-
nált indikátorok és értékadatok milyen közel állnak az éves számításhoz használt megfelelő adatfor-
rásokhoz. A negyedéves GDP összeállításához szükséges adatforrások kiválasztásának és továbbfej-
lesztésének, tehát alapelve olyan indikátorok és mutatók kiválasztása, melyek a legjobban tükrözik 
a mérni kívánt adatot. Egyes esetekben az alapadatok olyan módon állnak rendelkezésre, hogy egy 
az egyben, vagy minimális kiigazítással felhasználhatók a becsléshez. Más esetekben azonban a 
rendelkezésre álló alapadatok további számítást igényelnek ahhoz, hogy felhasználhatók legyenek a 
becsléshez.  
Az Eurostat által kiadott „A nemzeti számlák ár- és volumenmérési kézikönyve” szerint a folyó áras 
hozzáadott érték, a kibocsátás (alapáron) és folyó termelőfelhasználás (piaci beszerzési áron) kü-
lönbözeteként definiálható, vagyis a hozzáadott érték egy egyenlegező tétel a nemzeti számlák 
rendszerében. Éppen ezért elméletileg nincs a hozzáadott értéknek ár és volumen tényezője, mivel 
ez alapjában véve jövedelem fogalom. Mindazonáltal a GDP volumenváltozását termelési oldalon 
az ágazatok hozzáadott értékének összegeként (plusz a termékadók és támogatások egyenlege) 
számítják, tehát szükségszerű a hozzáadott érték mérése változatlan áron. 

Az ESA’95 a változatlan áras hozzáadott értéket a változatlan áras kibocsátás és a folyó 
termelőfelhasználás különbözeteként definiálja: 
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ICICOO
qp qpqpVA 101010

       (1) 

Ahol: 
Op0 : a kibocsátás (output) bázisidőszaki ár tényezője; 
Oq1 : a kibocsátás tárgyidőszaki volumen tényezője; 
ICp0 : a folyó termelőfelhasználás (intermediate consumption) bázisidőszaki ártényezője; 
ICq1 : a folyó termelőfelhasználás tárgyidőszaki volumen tényezője; 

10qpVA : a hozzáadott érték (value added) bázisidőszaki áron, mely a különbözet alapján képződött. 

A változatlan áras hozzáadott érték számításának megfelelő módja a kettős deflálás, mely megneve-
zés azt foglalja magában, hogy külön-külön kerül deflálásra a termelési számla kétféle gazdasági 
folyamata (a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás), majd e kettő különbözete adja ki a kívánt 
értéket. A kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás esetében a definíció szerinti összefüggésből 
következik, hogy, amennyiben a tényezők (ár, volumen, érték) közül kettő rendelkezésre áll, a har-
madik származtatható. Más a helyzet azonban a hozzáadott értékkel, ahol a kettős deflálás elvéből 
következően az értékekből és a volumenekből kaphatjuk meg implicit módon az ártényezőt: 

VA

qp

qp
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p

VA
VA











0
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Következésképpen szükséges mind a kibocsátás, mind a folyó termelőfelhasználás becslése ahhoz, 
hogy mind folyó, mind változatlan áron előállítható legyen a bruttó hozzáadott érték. Ennek fényé-
ben kezdődtek el a kísérleti számítások szektoronként. A dolgozatom témája a nem-pénzügyi válla-
lati és a háztartási szektorra terjed ki, melyek együttesen a nemzetgazdaság hozzáadott értékének 
kb. 80%-át adják. Az adatforrásokat a dolgozat irodalmi feldolgozásában bemutattam. Az Eredmé-
nyek fejezetben először a kibocsátás, majd a folyó termelőfelhasználás becslését részletezem a nem-
pénzügyi vállalati szektorra vonatkozóan, majd ezt követően mutatom be a háztartási szektorra vég-
zett becslést. 

A kísérleti számítások kezdete óta az Európai Unió rendelete a negyedéves szektorszámlákról a 
többoldalú egyeztetések során sokat egyszerűsödött. A kötelezővé váló adatszolgáltatás teljes rész-
letezettséggel – egyéb döntés meghozataláig – csak az EU GDP-jében 1% feletti arányt jelentő or-
szágokra vonatkozik és a termelési számlából csak hozzáadott érték adatokat kell szolgáltatni; Ma-
gyarországnak egyelőre a kormányzati és a külföld szektorokra, valamint a nemzetgazdaságra kell 
adatot adnia. A folyó áras negyedéves számításokkal kapcsolatos munka kezdetekor még a kibocsá-
tás és a folyó termelőfelhasználás is, valamint a háztartási szektor is szerepelt a tervezetben.   
Az ideális, egy minél kevésbé bonyolult, minél inkább alapadatokra épülő, mérhető módszer. 
Ugyanakkor negyedéves szinten jóval kevesebb adat áll rendelkezésre, mint az éves nemzeti szám-
lák összeállításakor, így elkerülhetetlen az egyszerűsített és becslésen is alapuló módszer alkalma-
zása. Az ESA’95 12.04-es bekezdése erről az alábbiak szerint rendelkezik: „A negyedéves és az 
éves számlák összeállításánál alkalmazott statisztikai módszerek között akár számottevő eltérések is 
lehetnek. Ezek a módszerek két fő kategóriába sorolhatók: a közvetlen, illetve a közvetett eljárások 
közé. A közvetlen eljárások alkalmazhatóságának feltétele, hogy az éves számlák összeállításához 
hasonlóan az adatok a megfelelő egyszerűsítésekkel már negyedéves időközönként is rendelkezésre 
álljanak. Ugyanakkor a közvetett eljárások alapját az éves számadatok időbeli bontása (temporal 
desaggregation) jelenti. Ehhez olyan matematikai vagy statisztikai módszerek igénybevételére van 
szükség, amelyek a tárgyévre történő extrapolálást lehetővé tevő referenciamutatókat használnak 
fel. [...] A választás e két megközelítés között egyebek mellett a negyedéves szinten rendelkezésre 
álló információktól függ.” 
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Forrás-felhasználás tábla (SUT) felhasználására alapozott megközelítésben nem gondolkoztam 
még, mert még az éves nemzeti számlák SUT integrálása sem valósult meg. 2011 októberére várha-
tó ennek a teljesítése éves szinten, és ez után lehet a negyedéves számlákat is e keretrendszerbe át-
ültetni, mely egy további fejlesztési lehetőséget vetít előre. 
A kutatás menete két részre bontható: egyrészt a múltra vonatkozó éves adatok negyedévekre bon-
tása, másrészt az aktuális negyedév becslési eljárásának kidolgozása. 
A folyó áras megközelítésű hozzáadott érték becslését követően további célom volt még a láncolás 
bevezetése a negyedéves termelési oldali változatlan áras számításokba, valamint a növekedéshez 
való hozzájárulás számításának kidolgozása. Ez utóbbi kidolgozására azért volt szükség, mert a 
láncolás sajátosságaiból adódóan a régi, hagyományos módszerrel történő számítás már nem volt 
alkalmazható. Ezt az újonnan kifejlesztett módszert, mely maga is egyik eredménye a kutatásom-
nak, az Eredmények fejezetben mutatom be.  
 

2.2 A kutatás részletezettsége, alkalmazott szoftverek 
A kutatásom során a nem-pénzügyi vállalat és a háztartási szektorokra a becslést a TEÁOR 2 szám-
jegyes bontásában végeztem el, ami 60 ágazatot jelent negyedévente. A becslést 2000. év első ne-
gyedévétől dolgoztam ki, hiszen az évközi gazdaságstatisztikai adatgyűjtés csupán 1998-tól indult. 
A becslést külön végeztem el a kibocsátásra és a folyó termelőfelhasználásra, aminek a különböze-
tekét adódik a negyedéves hozzáadott érték ágazatonként és szektoronként. 
A folyó áras adatok deflálásával először előző évi átlagárra számítottam ki a mutatókat ágazati és 
szektoros bontásban, majd láncolással 2000. év átlagárán fejeztem ki az idősorokat. A deflátorok 
számítását az éves módszertannak megfelelően végeztem el, melyhez felhasználtam a legfrissebb 
rendelkezésre álló forrás-felhasználás táblát is az árindexek súlyozása céljából. 
A kibocsátás becsléséhez folyó áron végeztem vizsgálatokat az SPSS szoftver segítségével. A vizs-
gálatokhoz az SPSS 17-es verzióját használtam fel.  
A folyó termelő felhasználás becslésére, minthogy nem állt rendelkezésre adatbázisból alapadat, így 
annak lehetséges becslési módozatainak kidolgozásához 2000. évi áron végezetem el a vizsgálato-
kat. A folyó temelőfelhasználás és kibocsátás közötti kapcsolatot ugyanis az árhatás kikerülésével 
kívántam vizsgálni. Itt a becslésekhez a vizsgálatokat SPSS szoftver 15-ös verziójának4 segítségével 
készítettem el.  

Továbbá a folyó termelőfelhasználás egy másik lehetséges számítási módjának kidolgozására fel-
használtam az Eurostat által kifejlesztett Demetra szoftvert, melyet idősorokra történő trend illeszté-
sére és az idősorok szezonális és naptárhatás kiigazítására fejlesztettek ki. Az IMF negyedéves ké-
zikönyve ugyanis a változatlan áras folyó termelőfelhasználás és kibocsátás előző évi rátájának a 
ráta éves idősorára illesztett trenddel való továbbvezetését javasolja az adott negyedév folyó 
termelőfelhasználásának számításához. 

Ezen számítás keretében a technológiai koefficiens ágazati idősoraira a trendet a Demetra szoftver 
2.04-es verziójával illesztettem.  

 

2.3 A kutatáshoz felhasznált évközi adatforrás 
Az évközi gazdaságstatisztikai adatgyűjtés a 49 főnél többet foglalkoztató vállalatok körében 
teljeskörűen bekéri a teljesítményadatokat. Az 5-49 főt foglalkoztató vállalatok körére pedig repre-
zentatív megfigyelést végez, majd a begyűjtött adatok alapján teljeskörűsítést végeznek a vállalatok 
ezen körére. A teljesítményadatokon kívül a kérdőíven még munkaügyi, beruházás, illetve rendelés- 
                                                
4 Technikai okok miatt nem egyezik a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás becslése során az alkalmazott SPSS 
verziószáma. 
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és szerződésállomány adatokat is gyűjtenek. Az évközi gazdaságstatisztikai adatgyűjtés számított 
mutatója az összes termelési érték, melyet az alábbiak szerint fejeznek ki: 

Értékesítés árbevétele (tartalmazza a jövedéki adót) 
– Eladott áruk beszerzési értéke 
– Közvetített szolgáltatások értéke 
+ Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
± Saját termelésű készletek állomány változása 

         Összes termelési érték 
Az évközi gazdaságstatisztikai adatgyűjtés termelési érték mutatója közel áll a nemzeti számlák 
kibocsátás mutatójához, de nem fedi le teljesen, ahogy ezt már az irodalmi feldolgozásban részlete-
sen bemutattam. Az egyik legalapvetőbb és kezelhető eltérés, hogy míg a termelési érték mutató 
2004-től tartalmazza az összes tevékenységhez kötődő regisztrációs, jövedéki és energiaadót, – 
2001-től tartalmazta az ipari tevékenységhez kötődő fogyasztási és jövedéki adót – addig az a nem-
zeti számlák kibocsátás mutatójában ez nem szerepel, hanem az a termék adókban kerül egy ösz-
szegben elszámolásra. 

 

2.4 Kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás becsléséhez alapul vett módszerek 
Az aktuális negyedév becsléséhez az extrapolálás a legegyszerűbb és legcélravezetőbb módszer 
matematikai és statisztikai szempontból. Az extrapoláció alaphipotézise, hogy y mutató hasonló 
időbeli lefutást mutat, mint az x indikátor, amelynek változását ismerjük. Így azt feltételezzük, hogy 
ugyanakkora ütemben változnak egyik negyedévről a másikra: 

qq xy  , ahol 

1

1






q

qq
q y

yy
y       (3) 

Ahhoz, hogy ez a hipotézis fennálljon a két mutatónak egymással szoros kapcsolatban álló hasonló, 
rokon gazdasági jelenséget kell lefednie. Ez a feltevés azt foglalja magába, hogy a két mutató min-
den gazdasági helyzetben azonos módon viselkedik. Amennyiben ez fennáll, úgy az egyszerű extra-
polációs egyenlet alkalmazható, azaz:  

)1( 11   qqq xyy       (4) 

Amennyiben az új 1qx  adat rendelkezésre áll, elképzelhető, hogy a régi adatok módosulnak, vagy a 
szokásos felülvizsgálati eljárás, vagy a szezonális kiigazítás következtében, ilyenkor az y adatunkat 
is újra kell számítani az új módosult mutatónak megfelelően. Ugyanakkor ez a formula akkor al-
kalmazható, ha az y adatok nem mutatnak szezonalítást (vagy azért mert nem szezonálisak, vagy 
azért mert már szezonálisan kiigazítottak). 

Szezonális esetben pedig közvetetten azt feltételezzük, hogy az indikátor és a becsülni kívánt ne-
gyedéves mutatónk azonos ütemben változik szezonális késleltetéssel. Ebben az esetben az extrapo-
láció az alábbi képlettel írható fel:  

)1( 1431   qqq xyy ,     (5) 

ahol: 
4

4
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Így a becsült adat (yq) tartalmazni fogja az y idősorának összes sajátosságait, hiszen a benchmark-
ként a y rendelkezésre álló idősora szolgál. Ugyanakkor alapvető követelményként szolgál, hogy 
amint az y éves adata rendelkezésre áll, akkor a negyedéves adatokat az éveshez kell igazítani. Ez-
zel biztosítható, hogy az újonnan becsült 1qy  jobb megbízhatóságú legyen. Továbbá minden ne-
gyedévben az időszakon belüli számlaösszefüggéseknek is teljesülnie kell. Ez utóbbi is erősíti a 
megbízhatóság mértékét. Ez az extrapolációs modell egyszerű, de nem mindig tükrözi megfelelően 
a gazdaság alakulását. Elképzelhető ugyanis, hogy qq xy   hipotézis nem érvényesül, még akkor 
sem, ha egyes esetekben elfogadható, hogy közelítő becslésként alkalmazzuk. Ez a feltételezés, azt 
mondhatjuk, hogy hosszútávú egyensúlyi helyzetben fenntartható, de szükségszerűen rövid távon 
nagyon is érvényesnek tekinthető. Többféle tényező zavarhatja az egyensúlyi qq xy   szintet, 
többek között az üzleti ciklus alatti eltérő reakcióidő, vagy egyes jövőbeni események különböző 
megítélése, vagy akár mintabeli lefedettségi problémák.  
Ebből kifolyólag az extrapolációs egyenlet egy továbbfejlesztett verziója jobb eredményeket adhat. 
Egy olyan formula, ami már a két mutató közötti alapösszefüggésre támaszkodó korrekciót is figye-
lembe vesz. Ennek a legegyszerűbb és a leginkább alkalmazott formája a következő: 

qqqq wxyy   )1( 11 ,     (6) 

Ahol qw  egy véletlenszerű változó, ami a korrekció mértékét tükrözi. Ez a változó magába foglal-
hatja más külső validálásra használt változók által mutatott tényeket, a korábbi becslési hibákat a 
revíziók alapján, valamint az adott gazdasági helyzetre vonatkozó szakértői becslést. Ezen felsorolt 
tényezők közül az első kettő döntőbb jellegű, míg az utolsó kissé szubjektív, bár a szakértői tapasz-
talat jelentősen javíthatja a negyedéves becslés minőségét.  
Összességében elmondható, hogy ez a modell, akkor alkalmazható, ha a becsülni kívánt aggregátum 
alakulása nagyrészt magyarázható az indikátor alakulásával. Ez az eset áll fenn az alapstatisztikában 
megfigyelt termelési érték és a nemzeti számlában definiált kibocsátás között, így arra jól alkalmaz-
ható ez a módszer. Az EU tagországok országok számítási gyakorlatát áttanulmányozva (lásd dol-
gozat Irodalmi feldolgozás fejezete) azt tapasztaltam, hogy több ország is hasonló technikát alkal-
maz a kibocsátás számítására. 

A folyó termelő felhasználás becsléséhez a regressziós modellel történő becslést vettem alapul, amit 
a hely hiánya és a módszer alapvetősége miatt itt nem részletezek.  

 
 

3. EREDMÉNYEK 
 

3.1 A kibocsátás becslése 
A hipotézisem az, hogy az évközi gazdaságstatisztika korrigált összes termelési érték mutatója al-
kalmas arra, hogy az alapján becsüljem a kibocsátást a vállalati szektorra.  

A kibocsátás mutató becsléséhez az évközi gazdaságstatisztikai adatgyűjtés összes termelési érték 
mutatója áll tartalmilag a legközelebb. A még negyedéves szinten orvosolható különbséget a jöve-
déki adó jelenti, mely része az összes termelési érték mutatónak, míg a nemzeti számlák szerint nem 
része a kibocsátásnak. A két mutató közötti kapcsolat vizsgálatának eredménye szignifikáns kapcso-
latot jelzett (lásd 1. táblázat), azaz megerősítette, hogy a nem-pénzügyi vállalati szektor kibocsátá-
sának jelentős része magyarázható a korrigált összes termelési értékkel.  
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1. táblázat 

Forrás: SPSS output alapján saját összeállítás 

A kibocsátás negyedéves lefutására nincs adat, azonban az összes termelési érték negyedéves alaku-
lására igen. A szignifikáns kapcsolat és a két mutató egymáshoz viszonyított százalékos eltérése 
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a múltra vonatkozóan az éves kibocsátás negyedévesí-
tését (interpolációját) úgy végzem el, hogy a korrigált összes termelési érték mutató negyedéves 
lefutását vetítem az éves kibocsátásra.  
A mezőgazdaság kibocsátásának interpolálására nem az évközi integrált gazdaságstatisztikai adato-
kat használtam fel, erre külön becslést készítettek/készítenek a szakstatisztikus szakértők, hiszen a 
mezőgazdaságra különleges kezelést ír elő az ESA. Eszerint a mezőgazdasági termékek kibocsátá-
sát úgy kell számba venni, mintha annak termelése folyamatos lenne az egész időszak alatt és nem 
egyszerűen akkor, amikor a termelést betakarítják, vagy az állatokat levágják. Így a múltra vonatko-
zóan szakstatisztikusok által becsült éves megoszlást használtam fel a kibocsátás negyedévesítésére. 
Kivételt képezett még a 91-es TEÁOR kóddal rendelkező érdekképviseleti tevékenység, amire a 
százalékos eltérés igen gyenge kapcsolatot tükrözött. Ide tartoznak a vállalkozói, szakmai érdek-
képviseletek, szakszervezetek, egyházak, pártok tevékenységei és máshova nem sorolt egyéb kö-
zösségi, társadalmi tevékenységek. Ebben az ágazatban a legnagyobb súlya a háztartásokat segítő 
non-profit szektornak (85%) van az egész nemzetgazdaságból. Így adatok híján azzal a feltételezés-
sel éltem, hogy az ágazat nem-pénzügyi vállalati szektorban található kis százaléka (15%) hasonló 
évközi lefutást mutat, mint a nagyobb százalékot kitevő háztartásokat segítő non-profit szertorban 
található része. 
Az aktuális negyedév becsléséhez további vizsgálatokat végeztem. Nem állt elegendő hosszúságú 
idősor a rendelkezésemre ahhoz, hogy a Belgium, Ciprus és az Eurostat által is alkalmazott Chow-
lin módszert teszteljem vagy, hogy regressziós modellen alapuló becslésre alapozzak. 

Modell összefoglalób 
TEÁOR-

kód 
Megnevezés 

R R2 Korrigált R2 F 

C Bányászat ,806a ,649 ,579 9,252 

D Feldolgozóipar ,999a ,998 ,997 2234,201 

E Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ,965a ,931 ,917 67,688 

F Építőipar  ,927a ,860 ,832 30,738 

G Kereskedelem, javítás ,986a ,972 ,967 176,292 

H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,989a ,977 ,973 216,791 

I Szállítás, raktározás, posta, távközlés ,994a ,988 ,986 412,517 

K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgálta-
tás 

,987a ,974 ,969 187,122 

M Oktatás  ,938a ,879 ,855 36,397 

N Egészségügyi, szociális ellátás  ,986a ,972 ,967 176,784 

O Egyéb közösségi, szociális ellátás ,925a ,855 ,827 29,600 

a: független változó: az ágazat évente összegzett korrigált termelési érték adata 
b: függő változó: az ágazat kibocsátása a nem-pénzügyi vállalati szektorra 



 13 

 

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

milliárd Ft

összes termelési érték

kibocsátás

 
1. ábra: A kibocsátás és az összes termelési érték alakulása a feldolgozóiparban 

Forrás: Saját összeállítás a KSH adatai alapján 

A kibocsátás és az összes termelési érték mutató alakulását mutatja az 1. ábra a feldolgozóiparban. 
Az ábrából jó látszik, hogy a kibocsátás kiegyensúlyozottabb mozgást mutat, mint az összes terme-
lési érték. Ez is igazolja, a qw  korrekciós együttható szükségességét a kibocsátást kifejező extrapo-
lációs egyenletben, amit az Eurostat is javasol (lásd: Anyag és módszer fejezet) a negyedéves kézi-
könyvében: 

qqqq wxyy   )1( 11  

Ugyanakkor, ahogy az 1. ábra is szemlélteti, indokoltabb a magyar gyakorlatra a korrekciós együtt-
ható szorzótényezőként való alkalmazása, azaz qqqq wxyy   )1( 11  

Megvizsgáltam a kibocsátás és az összes termelési érték értékindexeinek egymáshoz viszonyított 
alakulását, szórását és a terjedelem mutatóját. A két mutató értékindexeinek százalékos eltérését 
mutatja a 2. táblázat.  
2. táblázat 

Az ágazatok évközi gazdaságstatisztikából kapott termelési értékindexeinek százalékos elté-
rései a nemzeti számlák kibocsátási értékindexétől* (százalék), valamint a két mutató egy-

máshoz viszonyított szórása 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 szórás 
Bányászat 1,00 0,98 1,13 1,16 1,14 0,14 
Feldolgozóipar 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 0,01 
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 0,95 1,03 1,07 1,05 0,96 0,05 
Ipar összesen 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,01 
Építőipar  1,00 0,98 0,95 1,01 1,06 0,05 
Kereskedelem, javítás 0,86 1,05 0,98 0,94 0,97 0,05 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0,96 1,04 0,97 1,01 1,02 0,04 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 0,94 1,03 0,96 1,00 1,04 0,03 
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 0,86 1,10 1,04 0,96 1,03 0,05 
Oktatás  0,68 1,11 0,99 0,96 0,85 0,11 
Egészségügyi, szociális ellátás  0,82 1,10 1,02 0,85 1,00 0,09 
Egyéb közösségi, szociális ellátás 0,80 1,09 1,03 0,93 0,93 0,08 
Ágazatok összesen 0,96 1,01 0,99 0,99 1,00 0,02 

       * Előző év =100,0 
Forrás: saját számítás, KSH adatok alapján 
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A mezőgazdaság kibocsátásának százalékos eltéréseit nem tüntettem fel a 2. táblázatban, hiszen 
ahogy fentebb említettem ezt különlegesen kell kezelni: a kibocsátását úgy kell számba venni, 
mintha a termelés az egész időszak folyamán folyamatosan történne, nem csak akkor, amikor beta-
karítják a termést. Ezért évközben a szakstatisztikus szakértők erre külön becslést készítenek min-
den egyes negyedévre, amiben a mezőgazdasági tevékenység egészének várható kibocsátását és 
folyó termelőfelhasználását becsülik meg. A magyar nemzeti számlákban azonban az adott ágazatba 
sorolt cégek összes tevékenységét a főtevékenysége szerinti ágazatban kell elszámolni. 

Más ágazatokba tartozó cégek melléktevékenységként végzett mezőgazdasági tevékenysége is ab-
ban az ágazatban kerül kimutatásra, ahová az adott intézmény főtevékenysége alapján tartozik. A 
forrás-felhasználás táblákban található információ arról, hogy egyes ágazatok milyen más ágazatok 
tevékenységét használják fel a termelés során, amiből megtudhatjuk, hogy mely ágazatok tevékeny-
ségét foglalja még magába a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ágazata. Az így kapott súlyokkal sú-
lyozva a mezőgazdaság és egyéb ágazatok kibocsátási indexét, megkapható a mezőgazdaság és er-
dőgazdálkodás kibocsátási indexe, mellyel továbbvezethető a meglévő idősor. Hasonló az eljárás a 
változatlan áras adatok számításánál is, ugyanis a szakstatisztikus szakértők nem csak az értékinde-
xekre tesznek becslést, hanem a volumenekre is. 
A két mutató értékindexeinek ágazati szinten egymáshoz viszonyított szórás mutatóiból jól látszik, 
hogy a bányászat, az oktatás és az egészségügy azok az ágazatok, ahol a legnagyobb a szórás. A 
bányászat százalékos eltérései 2005-től viszonylag magasak voltak, vagyis az évközi gazdaságsta-
tisztika folyó áras adatai alábecsülték ezen ágazat kibocsátásának változását, míg a korábbi években 
ez a tényező megfelelőnek tekinthető. Ezen ágazat súlya nagyon alacsony a bruttó kibocsátásból és 
nagyon kevés cég végez ilyen tevékenységet, ezért minden apróbb eltérés önmagához mérten maga-
sabb változást eredményez. Mivel kevés vállalat végez ilyen tevékenységet, ezért ezt célszerű min-
den negyedévben egyedi vállalati szinten is megvizsgálni.  
Az oktatás és egészségügy esetében az évközi integrált gazdaságstatisztika csak kevés céget figyel 
meg, és azok alapján végzi a teljeskörűsítést. Az oktatás esetében nem azonos súllyal kerülnek be a 
megfigyelésbe az oktatási rendszerben részvevő magánintézmények és az egyéb oktatási központok 
(pl.: továbbképző intézetek, nyelviskolák), mint amilyen az éves arányuk, így az ágazat becsléséhez 
az évközi gazdaságstatisztikából kapott adatok mellett felhasználtam a nemzeti számlák legfrissebb 
rendelkezésre álló éves kibocsátásából kapott súlyukat. A súlyozással így megkapott indikátorral 
vezettem tovább a kibocsátás értékét.  

Az egészségügyi szociális ellátás esetében is, ahogy korábban említettem a megfigyeltek alacsony 
száma alapján végzett teljeskörűsítés torzíthatja a százalékos eltérést. Itt jelentős a magán fogorvosi 
rendelők, magánklinikák tevékenysége, sok a magánpraxisban tevékenykedő szakorvos, akik ala-
csony foglalkoztatási létszám miatt kiesnek az évközi gazdaságstatisztika megfigyelési köréből. 

Amennyiben ezen ágazatokat a speciális kezelésük miatt kiveszem a megfigyelésből, akkor a többi 
ágazatot figyelembe véve számított éves szórások (lásd 3. táblázat) azt mutatják, hogy javult a sta-
tisztika az első időszakban, majd ezt követően azonos szinten maradt.  
 
3. táblázat 

A nemzeti számlák kibocsátás értékindexeinek és az évközi gazdaságstatisztikából 
kapott termelési értékindexek egymáshoz viszonyított éves szórása  

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

Összesített ágazatok* 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 
*Ágazatok összesen kivéve mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; bányászat; oktatás és egészségügy. 

Forrás: saját számítás, KSH adatok alapján 
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Az aktuális negyedév becsléséhez az extrapolálás a legegyszerűbb és legcélravezetőbb és leggyak-
rabban alkalmazott módszer matematikai és statisztikai szempontból. Ezt részletesen bemutattam az 
Anyag és módszer fejezetben. Az extrapoláció akkor alkalmazható, ha a becsülni kívánt aggregátum 
részben magyarázható az indikátor alakulásával. Ez az eset fennáll a termelési érték és a kibocsátás 
között, így elméletileg is megalapozott az extrapoláció alkalmazása.  

Ugyanakkor mindkét mutató évközi szezonalitást mutat, így minden negyedévben az előző év azo-
nos negyedévét vezettem tovább a termelési érték azonos időszakra vonatkozó alakulásával. 
Ugyanakkor, ahogy már a fejezet elején is kifejtettem, a százalékos eltérések és a szórások azt su-
gallták, hogy elengedhetetlen a számítások során folyamatosan validálni ezen mutatókat, más ren-
delkezésre álló mutatókkal. Ez alapján szükségesnek tartottam egy wq szorzótényező beiktatását is 
az egyenletbe (lásd anyag és módszer 2.4 fejezete), így az extrapolációs egyenlet ekként alakult: 

qqqq wxyy   )1( 1431 ,     (7) 

Ahol qw  minden negyedévben és minden ágazatra eltérő változó, melybe figyelembe vettem a 
validálásra használt más külső változók (pl.: ipari termelési index, építőipari termelési index, kiske-
reskedelmi forgalom, vendéglátás-forgalom stb.) alakulásából származó információk, valamint az 
egyéb „soft” információk mellett az elmúlt és az éves GDP számítással lezárt évek éves ágazati 
eredményei és a negyedéves számítással kapott negyedévek összege közötti százalékos eltérést is. 
Az Eurostat „soft” információként definiálja a begyűjtött statisztikai, illetve adminisztratív adato-
kon kívüli azon információkat, melyek egyes ágazatok, vagy nagyobb vállalatok magukról, vagy 
egyéb forrás alapján újságokban, hírekben, közleményekben megjelentetnek. A negyedéves GDP-
becslés során a korábbi becslési hibák figyelembe vétele is segítséget nyújthat az aktuális időszak 
becsléséhez. Mindezen tényezők figyelembevétele javíthatja a negyedéves becslés minőségét. 
Az így becsült adat (yq+1) tartalmazni fogja a kibocsátás nemzeti számlákra vonatkozó összes sajá-
tosságát, hiszen a benchmarkként (azaz a továbbvezetés alapjaként) a kibocsátás addigi idősora 
szolgál.  

Mindezek alapján megállapítom, hogy az első hipotézisem, miszerint az éves adatok és a negyed-
éves statisztikák felhasználásával becslés készíthető a negyedéves kibocsátásra, igazolt. 

 

3.2 A folyó termelőfelhasználás becslése 
Az adatok korábbi állapota 2004-ben nem tette lehetővé, hogy a folyó termelőfelhasználás becslését 
az évközi integrált gazdaságstatisztikára alapozzam. Egy évre rá pedig már ki is került az évközi 
adatgyűjtésből. Megfelelő alapadat híján, így egy alternatív becslési módszert kellett találni a folyó 
termelőfelhasználás becslésére, mely a lehető legjobban tükrözi a folyó termelőfelhasználás alaku-
lását negyedévente.  
A kutatásom során háromféle módszert teszteltem a nem-pénzügyi vállalati szektor ágazatai folyó 
termelőfelhasználásának negyedéves becslésére:  

 Korábban elterjedt nemzetközi gyakorlat alapján az előző évi technológiai koefficiens alap-
ján végeztem becslés ágazatonként. Első körben ez került bevezetésre a negyedéves becslés 
termelési oldalán. 

 Regresszió analízis segítségével megvizsgáltam a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás 
kapcsolatát, és loglineáris regresszióval felírtam a két mutató közötti kapcsolatot nemzet-
gazdasági áganként. 

 Az IMF által javasolt módszert magyar adatokon teszteltem: a folyó termelőfelhasználás és 
kibocsátás változatlan áras rátájának továbbvezetése, a technológiai koefficiens idősorára ál-
lított trenddel. 
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A folyó termelőfelhasználás negyedéves becslésére 3 féle módszert mutattam be. Az első a folyó 
termelőfelhasználást a megszokott nemzetközileg is elterjedt gyakorlat szerint az éves számítások-
ból a legutolsó évre rendelkezésre álló változatlan áras folyó termelőfelhasználás és kibocsátás rátá-
jával számítja az aktuális negyedév folyó termelőfelhasználását. Ez a módszer azon a feltételezésen 
alapul, hogy a technológiai koefficiens rövid távon állandó, más szóval kifejezve a folyó 
termelőfelhasználás kibocsátás szerinti rugalmassága változatlan áron 1. 
A külföldi működőtőke átszervezése egy vállalatcsoporton belül a termelési struktúra változását, a 
gazdaság szerkezeti átalakulását okozza egy olyan kis és nyitott ország esetében, mint Magyaror-
szág. Különös nehézséget jelent ezért a technológiai koefficiens becslése. 

Ebből kiindulva további alternatív módszereket dolgoztam ki, mellyel fejleszthető a folyó 
termelőfelhasználás becslése. Megvizsgáltam a folyó termelőfelhasználás és a kibocsátás kapcsola-
tát és az eredmények azt mutatták, hogy a két mutató erősen szignifikáns kapcsolatban van egymás-
sal. Amennyiben loglineáris regresszióval becsülöm az aktuális negyedév folyó 
termelőfelhasználását (második módszer), akkor azzal a hipotézissel kell élnem, hogy rövid távon a 
folyó termelőfelhasználás kibocsátás szerinti rugalmassága állandó (de ez nem feltétlenül 1) és a 
gazdasági szerkezet sem változik.  
A harmadik módszer alapján abból indultam ki, hogy mennyi volt – a rendelkezésre álló adatok 
alapján – legutóbb a folyó termelőfelhasználás kibocsátáshoz viszonyított aránya és ezt korrigáltam 
az arányok idősorára állított trend alakulásával. Vagyis figyelembe vettem, hogy ez a ráta időről 
időre változik. 
E két utóbbi módszer nem él azzal a feltételezéssel, hogy a folyó termelőfelhasználás kibocsátáshoz 
viszonyított aránya állandó, ugyanakkor arra támaszkodik, hogy milyen volt az adatok lefutása, 
illetve a közöttük lévő kapcsolat az elmúlt időszak során. Az első módszer pedig csupán a legutolsó 
évet veszi alapul a következő év negyedéveinek becslésénél. 
Sajnos az idősorok, amelyekre elvégezhettem a vizsgálatokat 14 elemszámúak, ugyanis módszerta-
nilag konzisztens éves idősorok csupán 1995-ig visszamenőleg állnak rendelkezésre. Ez az alacsony 
elemszám nem teszi lehetővé, hogy teszteljem és összehasonlítsam az egyes módszerek eredménye-
it oly módon, hogy levágom az idősor végét 1-2 évvel és a különböző módszerekkel megbecsülöm a 
folyó termelőfelhasználást.  

Ilyen esetben célravezető próbaszámítást végezni az egyes módszerekkel a következő évre, azaz 
esetemben 2009-re, és majd a 2011. szeptember végén publikált végleges 2009. éves eredmények-
kel összevetni az eredményeket, hogy felmérhető legyen a becslési módszerek helyessége. Ugyan-
akkor, sajnos a 2008-ban kezdődő válság következtében ez a megoldás sem vezet a kívánt ered-
ményre.  
Az egyes módszerek hasznosíthatóságát így csak elméleti síkon tudom összevetni: a 2008. év végén 
kezdődő válság hatással van a szerkezeti átalakulásokra. Az elmúlt időszak adataira támaszkodva 
válságos időszakban nem tudunk a jelenre következtetéseket megállapítani. A válság hatása nem 
várt irányokba mozdíthatja a trendek lefutását. A múltra alapuló állandó rugalmasság elve is sérül-
het a válságos időszakban. A rögzített folyó termelőfelhasználás és kibocsátás egymáshoz viszonyí-
tott rátája azonban még nem válságos időszakban sem mondható ki egy az egyben Magyarországon. 
A válságos időszakban pedig e ráta változásának nagyobb a valószínűsége. Ugyanakkor a válságos 
időszakban egy konstans alkalmazása jobb, mint egy hosszú távú múltra alapuló modellel való 
becslés.  

A kapott eredmények tehát azt mutatják, hogy nincs olyan egyértelműen jó módszer, amit a jelen 
válságos időszakra alkalmazni lehetne, így amellett a módszer mellett döntöttem, ami a legkisebb 
torzítást okozza a válságos időszakban is. 
Jövőbeni fejlesztési lehetőséget vetít előre, hogy 2010-ben a Hivatal vezetősége úgy döntött, hogy 
2011-től ismét bekerül a felhasznált anyagok, energiahordozók, igénybevett szolgáltatások és egyéb 
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szolgáltatások értéke az 50 főt vagy annál többet foglalkoztató vállalatok évközi gazdaságstatiszti-
kai kérdőívébe. Pár időszaki adat beérkezését követően lehetővé válik, hogy vizsgálatok készülje-
nek a folyó termelőfelhasználás és e mutató kapcsolatáról és az ez alapján történő becslés lehetséges 
módjairól.  
Ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a folyó termelőfelhasználás becslésére egy ne-
gyedik, továbbfejlesztett módszer a legalkalmasabb. Ezzel a módszerrel ötvözném az adatgyűjtés 
újonnan bevezetett mutatójának közvetlen megfigyelését és a megfigyelésből kimaradó körre a ko-
rábban alkalmazott módszert. A nem-pénzügyi vállalati szektor ágazataira megállapítható a legfris-
sebb éves adatok alapján a nagy vállalatok (49 főnél többet foglalkoztató cégek), illetve az ezen 
kívüliek részaránya. A nagyvállalatok folyó termelőfelhasználása becsülhető a negyedévesen gyűj-
tött felhasznált anyagok, energiahordozók, igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások érté-
ke mutató alapján, míg a „kicsikre” élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy a technológiai koefficiens 
erre a vállalati körre viszonylag stabilan alakul. Ezt szemlélteti a 2. ábra. 
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2. ábra: A negyedéves hozzáadott érték jövőben lehetséges számítási folyamata a nem pénzügyi vállalati szektorra 

Forrás: saját forrás 

Mindezek alapján megállapítom, hogy a második hipotézisem, miszerint becslés készíthető az éves 
adatok és a negyedéves statisztikák felhasználásával a negyedéves folyó termelő felhasználás alaku-
lására, igazolt. 

 

3.3 A háztartási szektorra végzett becslés 
Az ESA szerint a háztartások szektor egyéneket és egyének csoportjait foglalja magában, egyrészt 
mint fogyasztókat, másrészt, esetenként mint olyan vállalkozókat, akik piaci termékeket állítanak 
elő, pénzügyi vagy nem pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak (azaz piaci termelők). A vállalkozók 
esetében a háztartási szektorba sorolás feltétele, hogy a gazdasági tevékenységet ne olyan elkülönült 
szervezeti egység végezze, amelyet kvázi vállalatként kell kezelni. A szektorba tartoznak azok az 
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egyének vagy csoportok is, akik kizárólag saját végső felhasználásra állítanak elő termékeket, vagy 
nem piaci szolgáltatásokat. 
Ezek alapján a háztartási szektor két fő csoportra bontható: a háztartások, mint vállalkozók (egyéni 
vállalkozók) és a háztartások, mint fogyasztók, akik saját végső felhasználásukra állítanak elő ter-
méket vagy szolgáltatást, mint például a saját lakásszolgáltatás, vagy saját lakásépítés, vagy őster-
melői tevékenység.  
Ezen utóbbi csoportja a háztartási szektornak három ágazatban jelentős, a többiben elhanyagolható 
mértékű. Ezen ágazatok: a mezőgazdaság és vadgazdálkodás, az építőipar és az ingatlan ügyletek. 
Ami az egyéni vállalkozókat illeti a múltbeli éves kibocsátás negyedéves bontására többféle meg-
közelítésben is kísérletet tettem: 
Az egyéni vállalkozások kibocsátásának becslésére elfogadható proxyt szolgáltathatnak a kis lét-
számot foglalkoztató vállalkozások. Ez a nemzeti számlákban egy elfogadott nemzetközi gyakorlat, 
melyre Ken Mansell angol nemzeti számla szakértő is javaslatot tett, amikor Magyarországon járt a 
2000-es évek elején.  
A 2000-2003. évekre az évközi gazdaságstatisztika reprezentatívan megfigyelt 5-9 fős vállalkozásai 
termelési értékének éven belüli megoszlását vettem alapul. Ezzel a számítással azonban kiderült, 
hogy az évközi gazdaságstatisztika ilyen kis létszámot foglalkoztató köre nem ad megfelelő alapot 
az 5-9 főt foglalkoztató vállalkozások teljeskörűsítéséhez, ugyanis az adatbeérkezések hiányosak, a 
rájuk vonatkozó adatok így nem reprezentatívak. Az évközi gazdaságstatisztikában ugyanis 5-49 főt 
foglalkozató cégek körében végeznek reprezentatív felmérést és azt teljeskörűsítik, ebben a körben 
az 5-9 főt foglalkoztatók súlya kicsi. 

Ezek után – egyéb adatok híján – azt a hipotézist fogadtam el, hogy az egyéni vállalkozások kibo-
csátása évközben a nem-pénzügyi vállalati szektor kibocsátásához hasonlóan alakul, figyelembe 
véve az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők számának változását. Évközben ez az egyet-
len adat, ami a becslések elkészítéséig rendelkezésre áll az egyéni vállalkozókra nézve. 

Ami a háztartási szektor másik részét – a saját fogyasztásra termelőket – illeti, sajnos nincs adat, 
amivel számszerűsíthető lenne a teljesítménye. A nagyobb súlyú ágazatokat tekintettem át: a háztar-
tási szektor termelésének nagy részét a mezőgazdaság és vadgazdálkodás ágazatban a saját fogyasz-
tásra történő termelés adja. A vállalati szektor esetében említettem, hogy a mezőgazdasággal foglal-
kozó szakstatisztikus szakértők negyedévente becsléseket végeznek a mezőgazdasági tevékenység 
kibocsátásának és folyó termelőfelhasználásának alakulására. Ez magába foglal minden mezőgaz-
dasági tevékenységet, alakulása jól tükrözi a háztartási szektor ezen ágazatának alakulását. A múlt 
éves adatait ezek alapján negyedévesítettem és az aktuális negyedév számításánál pedig ezek érték 
illetve volumenindexeit használtam fel a meglévő – éveshez igazított – adatok továbbvezetéséhez. 
Negyedévente rendelkezésünkre áll a sajátlakás-szolgáltatás becslése (mely magába foglalja a saját 
célra felhasznált garázst és az üdülőt is) folyó és változatlan áron, mely lehetővé tette, hogy az alap-
ján vezessem tovább a meglévő háztartási szektor kibocsátásának idősorát, ahogyan azt is, hogy a 
múltra ezt használjam fel a kibocsátás negyedévekre történő felbontására.  
Az építőipar tekintetében az évközi gazdaságstatisztika adatai alapján a szakstatisztikus szakértők 
becslést készítenek az építőipar építőipari tevékenységének egészére. Ezt használtam fel az építő-
ipar idősorának továbbvezetésére. 

A többi ágazatban azzal a feltevéssel éltem a kibocsátás becslésénél, hogy a háztartási szektor oly 
módon alakul az előző év azonos időszakához képest, mint ahogy a vállalati szektor, korrigálva az 
egyéni vállalkozók számának a változásával (szintén az előző év azonos időszakához viszonyítva). 
A háztartási szektorra rendelkezésre álló árindexek híján ezt a módszert alkalmaztam a kibocsátás 
becslésére előző évi átlagáron is, csak ez esetben értelemszerűen a bázisként az előző év átlaga 
(előző év folyó árán), nem pedig az előző év azonos negyedéve szolgált. A folyó 
termelőfelhasználás becslésre szintén a vállalati szektorban is alkalmazott folyó termelőfelhasználás 
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és kibocsátás arányát használtam fel, csak értelemszerűen a megfelelő háztartási szektorra vonatko-
zó arányokat. 
Egyetlen ágazatról még nem tettem említést, amit nem lehet a nem-pénzügyi vállalati szektor alap-
ján becsülni, mert pénzügyi vállalati tevékenység, és ez a pénzügyi kiegészítő tevékenység, melyet 
a pénzügyi szektor ezen ágazatának alakulása alapján becsültem oly módon, hogy a meglévő idősort 
ezen ágazat növekedési ütemével vezettem tovább, feltételezve, hogy a háztartási szektor ezen ága-
zata a pénzügyi szektor ezen ágazatával hasonló mértékben változik. 

A folyó termelőfelhasználást előző évi áron kifejezve, a nem-pénzügyi vállalati szektor 
deflátoraival infláltam az előző évi átlagáron megkapott folyó termelőfelhasználás adatokat. Így 
kaptam meg folyó és előző évi átlagáron a hozzáadott értéket.  
 

3.4 A növekedéshez való hozzájárulás új módszertanának eredményei 
A láncolás bevezetésével megszűnt az additivitás a választott referenciaévre visszaláncolt adatsorok 
esetében, azaz a részösszegek már nem adták ki az aggregátumok értékét, illetve a részösszesenek 
volumenindexéből közvetlenül nem volt számítható az aggregátum volumenindexe. Ez tette szük-
ségessé, hogy a negyedéves GDP változásához való hozzájárulás számítására egy új módszer kerül-
jön kidolgozásra. 
A láncolás éves átfedés módszerénél, melyet a magyar negyedéves nemzeti számlákban alkalma-
zunk, az előző év átlagára szolgál súlyként a tárgyév minden negyedévénél. Az összekapcsoló té-
nyező pedig az éves adatból származik. Azaz egy adott negyedév az előző év átlagárán a (t–1)-edik 
év négy negyedévének átlagához kapcsolódik a (t–1)-edik év átlagárán. 
Az előző év átlagárán számított adatok esetében még fennáll az additivitás, de amint egy azonos 
referenciaévre láncoljuk az adatokat (ez az, amit a változatlan áras módszerrel egy lépésben meg-
kaptunk) az additivitás nyomban eltűnik. Az előző évi átlagáras adatoknak azonban ezt a különle-
gességét használtam ki és ezekből az adatokból indultam ki a negyedéves termelési oldali GDP nö-
vekedéséhez való hozzájárulás számítása során.  

Az adott éven belül tehát a negyedévek azonos áron szerepelnek, de az előző év adata már az azt 
megelőző évi áron áll rendelkezésre. Ugyanakkor az előző év negyedéveinek folyó áras adata az 
adott negyedév árán van, nem pedig az adott év átlagárán, amire szükségem lenne ahhoz, hogy a két 
év adatai egymással összehasonlíthatók legyenek. 

Első lépésként tehát kiszámoltam az előző év negyedéveinek adatát a saját átlagárán (például 2008. 
I. negyedévét a 2008. év átlagárán). Ezt a következő módon kaptam meg 2008. I. negyedévére kife-
jezve: 
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Ezután már egyszerűen kiszámítható a növekedéshez való hozzájárulás. Példaként a mezőgazdasági 
ágazat GDP növekedéséhez való hozzájárulása 2009. első negyedévében a következők szerint írható 
fel: 
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Azaz a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez kifejezhető úgy, hogy a 2009. I. ne-
gyedévi előző évi átlagáras hozzáadott értékéből kivonom a 2008. I. negyedévi 2008. évi átlagáras 
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hozzáadott értékét, majd elosztom a különbséget a 2008. I. negyedéves GDP összesen adatával 
(2008. évi átlagáron). 
Ezzel a módszerrel minden év végén kiszámítható az ágazatok hozzáadott értéke a tárgyév átlag-
árán. Ennek eredményeként a két egymást követő évben a kapott értékek összehasonlíthatóak és 
egyben additívak is. Azaz már a számításhoz használt alapadatokban fellelhető az, hogy a kompo-
nensek összege kiadja a GDP-t. Ez vezet ahhoz, hogy az így számított növekedéshez való hozzájá-
rulás esetében is teljesüljön az additivitás, azaz az ágazatok, valamint a termékadók és támogatások 
hozzájárulásának összege kiadja a GDP volumennövekedését. A módszer kifejezetten egyszerű, ami 
a rövid távú statisztikák esetében fontos szempont. Ez a számítási technika azt teszi lehetővé, hogy 
megkapjuk, hogy az egyes komponensek milyen mértékben járultak hozzá a GDP előző év azonos 
időszakához viszonyított volumen változásához. Ezzel igazolt a harmadik hipotézisem, miszerint 
kialakítható olyan módszer, amivel az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájárulása a láncolás 
bevezetése után is alkalmazható. 
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3. ábra: Hozzájárulás a GDP alakulásához a termelési oldal alapján 

Forrás: saját összeállítás, KSH adatai alapján 

A rövid távú folyamatok vizsgálatánál – minthogy ezen időtávon a kereslet a meghatározó – a fel-
használási oldal komponenseinek hozzájárulását célszerű elemezni. A hosszabb távú elemzésekhez 
pedig a termelési oldalról célszerű megközelíteni az ágazatok GDP növekedéséhez való hozzájáru-
lását, amit a 3. ábrán szemléltetek. 
A GDP változásához történő hozzájárulás számítása hatékony segítséget nyújt a gazdaságban bekö-
vetkezett folyamatok rövid és hosszú távú vizsgálatához. Bár számítási módszere függ a negyed-
éves GDP változatlan áras számításának metódusától, így a mozgó bázisú eljárásra való áttérés a 
láncolás következtében összetettebbé tette a számítás menetét. Ugyanakkor többletinformációt nyújt 
az elemzők és érdeklődők számára. 

 

3.5 Újszerű tudományos eredmények  
Kutatásom során, a negyedéves GDP folyó áras megközelítésű becslési módszertanának kidolgozá-
sával foglalkoztam a nem-pénzügyi vállalati és a háztartási szektorra. Ennek keretében eredménye-
im az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Módszertant dolgoztam ki a termelési oldali negyedéves GDP folyó áras becslésére, ezen be-
lül a kibocsátás becslésére és a folyó termelőfelhasználás becslésére. A vizsgálatok eredmé-
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nyeképpen arra a megállapításra jutottam, hogy a kibocsátás mutatójának becsléséhez az ága-
zatok többségénél: a múltra vonatkozó éves adatok éven belüli szétbecsléséhez az évközi gaz-
daságstatisztikából kapott évközi megoszlások, az aktuális számításoknál pedig a „korrigált” 
(figyelembe véve néhány jellegzetességet pl. adók változása) termelési érték értékindexek a 
legmegfelelőbbek az extrapoláláshoz. Megállapítottam, hogy nagyon fontos szerepet kell tu-
lajdonítani a számított adatok validálásának a negyedéves GDP becslésénél, melyhez más 
rendelkezésre álló mutatók, illetve belső számlaösszefüggések, vagy akár a médiában megje-
lenő egyéb „soft” információk felhasználása szükséges. Ezzel jelentős mértékben nőtt a ne-
gyedéves nemzeti számlák adat- és információtartalma, hiszen ezzel a módszerrel minden 
szektor 60 ágazatának kibocsátására és folyó termelő felhasználására és ezáltal a bruttó hozzá-
adott értékére készül becslés negyedévente folyó áron, előző évi átlagáron és összehasonlító 
áron. 

2. Teszteltem a folyó termelőfelhasználás szakirodalomban található módszereit, modelljeit, és 
számításokat végeztem a magyar adatokon történő kimutatásukra. Javaslatot tettem egy olyan 
új módszer alkalmazására, amelynek torzító hatása válság idején is kisebb és magába foglalja 
a hatékonyság és a szerkezetváltozás hatását is. 

3. Kifejlesztettem az egyes ágazatok GDP növekedéshez való mérési módszertanát. A módszer 
kidolgozásával lehetővé vált, hogy a láncolás okozta össze nem adhatóság ellenére megkap-
jam az ágazatok GDP alakulásában való szerepének számszerű mérését. 

 
 

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

Az általam elvégzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a nem-pénzügyi vállalati szektor 
negyedéves folyóáras számításainál megfelelő kiindulópontot jelenthetnek az évközi gazdaságsta-
tisztika adatai a kibocsátás mutatójának becsléséhez az ágazatok többségénél: a múltra vonatkozó 
adatok szétbecsléséhez az évközi gazdaságstatisztikából kapott évközi megoszlásokat, az aktuális 
számításoknál pedig a „korrigált” (figyelembe véve néhány jellegzetességet pl. adók változása) ter-
melési érték értékindexét használtam fel az extrapoláláshoz. A becslés az összes egyéb, rendelke-
zésre álló mutatók – naturáliák és forgalom adatok – és „soft” információk felhasználásával 
validálható az aktuális negyedév becslésekor.   

Figyelembe kell venni, hogy az évközi gazdaságstatisztika adatai legkorábban a tárgyidőszakot kö-
vető 53. napra állnak rendelkezésre (és az adatok később visszamenőleg változhatnak). A negyed-
éves GDP becslés eredményeit pedig a tárgyidőszakot követő 70. napra publikálni kell, ami azt je-
lenti, hogy minimum a tárgyidőszakot követő 63-65. napra el kell készülnie a becslésnek, hiszen ezt 
követően kell még láncolni, növekedéshez való hozzájárulást számítani, szezonálisan és naptárha-
tással kiigazítani az idősorokat, majd biztosítani az időbeli konzisztenciát a kiigazított adatokra is. 
Ez a tíz nap, mely többnyire egy hétvégét minimum magába foglal, lerövidül 8 napra. Ez alatt el 
kell végezni az összes számítást ahhoz, hogy megbízható negyedéves becslés jöjjön ki eredményül 
folyó és változatlan áron. Fontos szempontot képezett éppen ezért a módszer pontossága és megbíz-
hatósága mellett az egyszerűség és az időbeliség szempontja is. 
Minél jobban lerövidíthetők a becsléseket követő utómunkálatok, annál több idő maradhat a becs-
lésre. Ugyanakkor az Eurostat kifejezte olyan irányú jövőbeni igényét, hogy a negyedéves GDP-
számítás a tárgyidőszakot követő 60. napra készüljön el. Ez még jobban megerősíti az időbeliség és 
ezáltal az egyszerűség követelményét nem csak a negyedéves GDP-becslés esetében, hanem a lán-
colás és a GDP növekedéséhez való hozzájárulás számítása, valamint egyéb utómunkálatok esetén 
is. Ez vezette az Eurostatot is arra a döntésre, hogy az EU-27-re történő számításnál ne az általa 
leginkább preferált negyedéves átfedés módszerét alkalmazza, hanem a magyar gyakorlatnak is 
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megfelelő, egyszerűbb éves átfedés módszerét. Ehhez még hozzájárult az a tény, hogy a tagország-
ok nagy része is ezzel a módszerrel végzi a láncolást.  
A növekedéshez való hozzájárulás becslési módszerének kidolgozásánál is ez volt a fő irányvonal, 
amit követtem. A módszer kidolgozásával lehetővé vált, hogy a láncolás okozta össze nem adható-
ság ellenére megkapjam az ágazatok GDP alakulásához való hozzájárulását. 

A folyó termelőfelhasználás becsléséhez nincs alapadat, ezt becsülni kellett. A megszokott nemzet-
közileg is elterjedt gyakorlat helyett (ez az első módszer), mely az éves számításokból a legutolsó 
évre rendelkezésre álló változatlan áras folyó termelőfelhasználás és kibocsátás rátájával számítja 
az aktuális negyedév folyó termelőfelhasználását, további alternatív becslési módszereket dolgoz-
tam ki és vetettem össze. Továbbá javaslatot tettem egy olyan új módszer alkalmazására, amely 
egyesíti a nagyvállalatokra a közvetlen megfigyelést, a megfigyelésből kimaradó körre pedig a 
technológiai koefficiens alkalmazását. Ezáltal a válság idején a legkisebb torzító hatást viszi a becs-
lésbe és magába foglalja a hatékonyság és a szerkezetváltozás hatását. Ennek a módszernek a tesz-
telése legkorábban két év múlva válhat esedékessé, de mindenképpen ígéretes fejlesztési lehetőséget 
vetít előre, mely nagy mértékben megerősítené a negyedéves termelési oldali GDP-becslést.  

További aktuálissá váló feladatokat jelent az éves nemzeti számlák forrás felhasználás táblákkal 
(SUT) történő intergálása következtében adódó módszertani fejlesztések figyelembe vétele és beve-
zetése a negyedéves termelési számlákba, melyet 2011. december első harmadában publikál először 
a Központi Statisztikai Hivatal. Ez az éves nemzeti számlákban történő fejlesztés új oldalt nyit a 
negyedéves nemzeti számlák módszertani fejlesztésének területén, ugyanis lehetővé teszi a forrás-
felhasználás táblák negyedéves becslésének kutatását és kísérleti számításait.  
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5. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

 
 
 

a) Tudományos cikkek 
 
Idegen nyelven megjelent tudományos cikk 
 

1. Klára Anwar: Current Price Approach of Quarterly GDP Estimations, Hungarian Statis-
tical Review, Budapest, 2008. Special number 12. 45-57 pp. ISSN 0039 0690 

 
2. Klára Anwar – Ugrósdy György: New aspect of the methodological improvement of 

quarterly GDP estimation, Bulletin of the Szent István University, 12/2009, Gödöllő, 
2009. 98-102 pp. ISSN 1586-4502 

 
 

Magyar nyelven megjelent tudományos cikk 
 
1. Anwar Klára – Szőkéné Boros Zsuzsanna: A láncindexek alkalmazása a nemzeti szám-

lákban, Statisztikai Szemle, Budapest, 2008. 7-8. szám 713-731 pp. ISSN 0039 0690 
 
2. Anwar Klára – Szőkéné Boros Zsuzsanna: A bruttó hazai termék (GDP) növekedésé-

hez való hozzájárulás, Statisztikai Szemle, Budapest, 2010. 12. szám 1123-1131 pp. 
ISSN 0039 0690 

 
3. Anwar Klára: Hogyan számítják a negyedéves GDP-t az Európai Unió egészére, Sta-

tisztikai Szemle, Budapest, 2012. 2-3. szám ISSN 0039 0690 (publikálás alatt) 
 
 

 
b) Tudományos konferenciákon elhangzott előadások konferencia kiadványban megje-

lentetve 
 
Idegen nyelvű 

 
1. Klára Anwar – György Ugrósdy: Methodological Improvement of Quarterly GDP Es-

timation in Hungary, MendelNet Conference, Mendel University of Agriculture and 
Forestry in Brno, Brno, 19-20th November 2008. (published on CD) ISBN 978-80-
87222-03-4 

 
2. Klára Anwar: Methodological Aspects of Current Price GDP Estimation in Hungary, 

Firm and Competitive Environment Traditional International Scientific Conference, 
MUAF in Brno, Brno, 2009. 182-189 pp. ISBN 978-80-7392-084-5 

 
 

3. Klára Anwar – György Ugrósdy: Quarterly GDP from an other point of view, Erdei 
Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 
2009. szeptember 3-4. 252-256 pp. ISBN 978-963-7294-74-7 
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4. Klára Anwar: Possible approaches of the Quarterly GDP Estimation, In: Proceedings 
of the Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress In-
ternational Scientific Conference, Szeged, November 19-21, 2009, edited by: P. Kovács 
– K. Szép – T. Katona, Szeged, 2010. 1280-1286 pp. ISBN 978-963-06-9558-9  

 
5. Klára Anwar: Is there only One Method to Estimate Quarterly GDP on Production 

Side? In: Változó környezet – Innovatív Stratégiák ÖSSZHANG Tudomány a gazdaságban 
és a társadalomban Nemzetközi Tudományos Konferencia, Nyugat-magyarországi 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2011. november 2. ISBN 978-963-9883-87-1 
(publikálás alatt) 

 
 

Magyar nyelvű 
 
1. Kondiné Anwar Klára: Láncindexek alkalmazása a negyedéves nemzeti számlákban, 

Tradíció és innováció Nemzetközi Konferencia, Szent István Egyetem, GTK, Gödöllő, 
2007. december 3-6. (CD-n kiadva) ISBN 978-963-9483-85-9  

 
2. Anwar Klára: A negyedéves nemzeti számlák szezonális kiigazítása, Erdei Ferenc V. 

Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2009. szep-
tember 3-4. 257-261 pp. ISBN 978-963-7294-74-7 

 
 

c) Egyéb nyomtatásban vagy elektronikus formában megjelent publikáció 
 
 Kutatási jelentések 
 

1. KSH negyedévente megjelenő gyorstájékoztatójának társszerkesztője a negyedéves GDP 
alakulásáról, mely a KSH honlapján jelenik meg: www.ksh.hu.  

 
2. Az Eurostat és az Európai Központi Bank által közösen szervezett „A negyedéves nem-

zeti számlák szezonális kiigazításáról szóló munkacsoport” (Task Force on Seasonal 
Adjustment of Quarterly National Accounts) európai szintű munkájában a Központi Sta-
tisztikai Hivatalt képviselve vett részt. A munkacsoport 2007-ben folyamatosan dolgo-
zott és az év során négy alkalommal történő többnapos munkaülést tartott, két alkalom-
mal Luxemburgban, két alkalommal pedig Frankfurtban. Arra volt hivatott, hogy a 
negyedéves nemzeti számlákra (QNA) vonatkozó 2002-ben kialakított szezonális kiigazítási 
ajánlást felülvizsgálja és pontosítsa, különös tekintettel arra, negyedéves nemzeti számlákban 
előírt chain-linking módszere befolyásolja a szezonális kiigazítást: számlaazonosságokra 
vonatkozó ajánlások, a szezonálisan kiigazított konponensek és aggregátumok közötti eltérés 
sajátos kezelése, a kiigazított negyedéves és éves adatok közötti időbeli konzisztencia kezelése. 
A munkacsoport további feladata volt a tagországok módszertanának feltérképezése és a 
módszertanok közötti harmonizáció előkészítése a chain-linking, naptárhatás kiszűrése és a 
szezonális kiigazítás terén. 

 
3. Az Európai Bizottság felkérésére szakértői kiküldetésen vett részt 2010. áprilisában, a 

TAIEX szakértői program keretében. A szakértői kiküldetés témája a negyedéves GDP 
szezonális kiigazítása volt. A kiküldetés helyszíne: Egyiptomi Központi Bank. Az egyip-
tomi fél nagyon elégedett volt a szakértői színvonallal, a munka minőségével és az 
eredményekkel és újabb kiküldetésre várja a szakértőt. 

 
4. Az Eurostat által szervezett „Euroindicators Working Group” euro-indikátorokról szóló 

munkacsoport értekezletén képviselte a Központi Statisztikai Hivatalt 2011. június 9-10-
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én. A munkaértekezlet célja az Euro-indikátorok munkacsoport 2009. óta megvalósított, 
illetve a 2012-es évekre tervezett feladatainak áttekintése volt. Az Euro-indikátorok 
munkacsoport a PEEI (Principal European Economic Indicators, főbb európai gazdasági 
indikátorok) fejlesztési, harmonizálási folyamataival foglalkozott. 

 

 


