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Magyarország bruttó hazai terméke 2011-ben – az éven belül mérséklődő 
dinamika mellett – 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 2012 janu-
árjában az ipari termelés volumene fél, az építőiparé másfél százalékkal 
maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A külkereskedelmi termékforgalom 
euróban számított értéke 2,2%-kal bővült, a kiskereskedelem volumene 
pedig 1,2%-kal haladta meg a 2011. januári szintet. A kereskedelmi szál-
láshelyeken az első hónap során eltöltött vendégéjszakák száma tizedével 
volt magasabb, mint egy évvel azt megelőzően.
2012. januárban a természetes fogyás mértéke számottevően alacsonyabb 
volt, mint tizenkét hónappal korábban, ami alapvetően a halálozások szá-
mának 5,9%-os csökkenésére vezethető vissza. A foglalkoztatottak átlagos 
száma a november–januári időszakban 3 millió 784 ezer fő volt, ami 1,0%-
kal haladta meg az egy évvel korábbit. A munkanélküliségi ráta ugyanerre 
az időszakra 11,1% volt. 2012. januárban a nettó átlagkereset 141 600 
forintot tett ki, folyó áron 1,4%-kal magasabb összeget, mint egy évvel 
azelőtt. Az év első két hónapja során a fogyasztói árak 5,7%-kal voltak 
magasabbak, mint 2011. január–februárban.

Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok
2011-ben a világgazdaság kisebb ütemben bővült, mint az azt megelőző 
évben. A konjunktúra lendületvesztése a globális gazdaságban megha-
tározó nemzetgazdaságok számos, növekedést korlátozó belső problémá-
jára (például inflációs nyomás, államháztartási, illetve munkaerő-piaci 
egyensúlytalanságok) vezethető vissza. A Nemzetközi Valutaalap előrejel-
zése szerint 2011- ben a világgazdaság növekedése 3,8% volt az előző 
évhez képest. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére 
számított bruttó hazai termék 1,8%-kal emelkedett.
A világgazdasági folyamatok alakulásában iránymutatónak számító 
Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2011-ben 1,7%-kal bővült az 
előző évhez képest. A fogyasztási kiadások mellett a beruházások is segí-
tették az észak-amerikai gazdaság növekedését. Ázsia vezető gazdasági 
hatalmai közül Japán teljesítménye az év egészében 0,7%-kal csökkent, 
amiben jelentős szerepet játszott a 2011. márciusi földrengés és szökőár. 
Kínában a gazdasági bővülés dinamizmusa 2011-ben fokozatosan veszí-
tett a lendületéből, de az egész évet tekintve így is 9,2%-os emelkedés 
következett be.
Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes teljesítménybővülése is 
lassult, 2011-ben 1,5%- kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés 
motorját továbbra is Németország (3,0%) jelenti, bár a bővülés dinamikája 
jelentősen mérséklődött. A súlyukat tekintve jelentősebb nemzetgazdaságok 
közül Németország mellett még Franciaország bruttó hazai terméke (1,7%) 
növekedett uniós átlagot meghaladó mértékben. Kiemelkedő, 5% feletti volt 
a GDP volumenemelkedése a balti térség államaiban. Mindössze három 
országban – Görögországban, Portugáliában és Szlovéniában – volt gazda-
sági visszaesés. A visegrádi országok növekedését továbbra is jelentősen 
befolyásolta a német konjunktúra alakulása. A szlovák és lengyel gazdaság 
hazánkénál nagyobb (3,3, illetve 4,3%), a cseh gazdaság pedig hasonló 
(1,7%) mértékben bővült. (Lengyelországban a belső makrogazdasági folya-
matok is igen kedvezően hatottak a növekedésre.)
A világgazdasági folyamatokkal összhangban a hazai konjunktúra is veszí-
tett a lendületéből 2011 második felére. Ennek ellenére Magyarország 

bruttó hazai terméke 1,7%-kal emelkedett 2011-ben, ami a legmagasabb 
mértékű növekedés 2006 óta. A gazdasági teljesítmény szintje mindezzel 
együtt is elmaradt a válság előtti, 2008. évi szinttől. 

1. ábra
 A bruttó hazai termék volumenváltozása*
 (az előző év azonos negyedévéhez képest)

Bár az uniós gazdasági környezet kedvezőtlenebbé válása hazánk kül-
kereskedelmi teljesítményében is megmutatkozik, a hazai gazdaság szá-
mára – a felhasználási oldalon – továbbra is a termékek és szolgáltatá-
sok külkereskedelme a növekedés egyedüli motorja. 2011 I. negyedévé ben 
még közel azonos mértékben,14%-kal nőtt az export és az import volume-
ne, az év hátralevő részében viszont a behozatal a kivitelnél nagyobb mér-
tékben lassult. Ennek következtében 2011-ben az export 8,4%-kal, az 
import 6,3%-kal emelkedett az előző évhez képest. A dinamika mér-
séklődésében a magas bázis és a lanyhuló külső kereslet egyaránt szerepet 
játszott. A volumenváltozás döntő részben az áruforgalomban következett 
be. Hazánk külkereskedelmi forgalmában 2011-ben 2071 milliárd forint 
aktívum keletkezett, a nettó export egyenlege a GDP 7,4%-a volt. 
A külkereskedelmi termékforgalom részletes 2011. évi adatai mind az 
export, mind pedig az import tekintetében az előző évinél némileg mér-
sékeltebb növekedésről tanúskodnak: 2011-ben a kivitelben 10%-os, a 
behozatalban pedig 6,9%-os volumenbővülés következett be. A forgalom 
időszakon belüli növekedési üteme negyedévről negyedévre lassult: míg 
az első negyedévben a kivitelben 19%-os, a behozatalban pedig 16%-os 
volumenbővülést mértek, addig a negyedik negyedévre ez az ütem 6,3%-
ra, illetve 1,7%-ra lassult. A külkereskedelem forintban mért árszínvo-
nalát a devizaárszint mellett a forint árfolyama is befolyásolja. 2011-ben 
a forint a főbb devizákhoz képest 0,6%-kal gyengült, ezen belül az euró-
hoz mérten 1,4%-os volt a gyengülés, a dollárhoz viszonyítva pedig 
3,5%-os a felértékelődés mértéke. Az év egészében a forgalom forintban 
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* Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok.
Forrás: Eurostat.
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mért árszínvonala az exportban 2,9%-kal, az importban pedig 5,0%-kal 
emelkedett az előző évhez képest, így a cserearány 2,0%-kal romlott.
A belföldi felhasználás – az előző évhez hasonlóan – 0,5%-kal mér-
séklődött, ami jelentős részben a beruházások csökkenésének eredménye. 
A magyar gazdaság nyitottsága 2011-ben tovább nőtt: a belső kereslet ará-
nya (92,6%) tovább mérséklődött a bruttó hazai termékben. (2008-ban a 
belföldi felhasználás aránya 99,5% volt, az ezt követő években fokozatosan 
csökkent a részesedés.)
A belföldi felhasználás alakulását jelentősen befolyásoló háztartások 
fogyasztási kiadásainak volumene a I. negyedévet leszámítva enyhén növe-
kedett az év folyamán, ennek ellenére az év egészében stagnálás mutatko-
zott. A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 0,5%-kal 
emelkedett, a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott juttatá-
soké viszont 0,3%-kal mérséklődött. A transzferek együttes hatására a 
háztartások tényleges fogyasztása minimálisan, 0,1%-kal lett nagyobb. 
A fogyasztást számottevően nem befolyásolták az adórendszert érintő válto-
zások és a magánnyugdíj-pénztári reálhozam évközi kifizetése.
A közösségi fogyasztás 2011 minden negyedévében csökkent, az év egé-
szében 1,3%-os mérséklődés következett be. A háztartások tényleges 
fogyasztásának és a közösségi fogyasztásnak együtteséből számított végső 
fogyasztás 2011 egészét tekintve lényegében nem változott (–0,1%).
A harmadik éve folyamatosan csökkenő bruttó állóeszköz-felhalmozás 
volumene 2011-ben 5,4%-kal lett alacsonyabb. Mindez jelentősen vissza-
fogta a gazdasági teljesítmény bővülését. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 
részesedése a bruttó hazai termékből erőteljesen visszaesett az elmúlt évek-
ben: 2011-ben mindössze 16,7% volt a 2008. évi 21,7%-kal szemben.
A bruttó állóeszköz-felhalmozásból több mint kilenctizeddel részesedő nem-
zetgazdasági beruházásokra továbbra is csökkenés jellemző: 2011-ben 
4,5%-kal maradt el a volumen az előző évitől. Ezen belül a gép- és berende-
zés-beruházások a feldolgozóipari alágak többségének, valamint a vállalko-
zások megugró haszongépjármű-beszerzéseinek köszönhetően 8,8%-kal 
emelkedtek, viszont az építési beruházások 14%-kal visszaestek.
A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a tárgyieszköz-beruházások 
volumene, ugyanakkor a nemzetgazdasági beruházások közel háromtizedét 
megvalósító feldolgozóiparban 24%-os volt a bővülés. A feldolgozóipar 
alágai közül jelentős volt az emelkedés a járműgyártásban; a gép, gépi 
berendezés gyártásában; a kohászat, fémfeldolgozás terén; a gyógyszeripar-
ban és a textiliparban. Ugyanakkor a többi nagy súlyú nemzetgazdasági ág 
beruházási teljesítménye visszaesett. Az ingatlanügyletek fejlesztései 

20%-kal zsugorodtak, elsősorban a lakásépítések zuhanása miatt. A szállí-
tás, raktározás területén 23%-os volt a visszaesés, a szárazföldi, csővezeté-
kes szállítás, légi szállítás, továbbá a gyorsforgalmi úthálózat-építés és -fel-
újítás beruházásainak jelentős csökkenése következtében. A kisebb súlyú 
nemzetgazdasági ágak közül nagymértékű volt az emelkedés az egészség-
ügyi szolgáltatás területén (42%) néhány, EU-s forrásból megvalósult 
egészségügyi intézményfejlesztésnek köszönhetően, valamint a bányászat-
ban (26%) és a mezőgazdaságban (6,8%).
2011-ben folytatódott a készletállomány növekedése, ami pozitívan járult 
hozzá a gazdasági teljesítmény bővüléséhez. A készletváltozás 654 milliárd 
forint volt, ami jelentősen meghaladta a 2010. évi 116 milliárd forintos 
emelkedést.
A nemzetgazdasági teljesítmény 2011. évi bővülése a termelési oldalról 
egyrészt az iparnak, másrészt a mezőgazdaságnak köszönhető. Az áruterme-
lő ágazatok együttes teljesítménye 6,3%-kal nőtt, a szolgáltatásoké viszont 
0,6%-kal csökkent. Az ágazatok teljesítménye heterogén volt.
A mezőgazdaság teljesítménye egész évben folyamatosan, egyenletes 
ütemben növekedett. 2011 egészét tekintve – az alacsony bázishoz képest 
– 27%-os volt a bővülés, elsődlegesen a növénytermesztés hozzáadott 
értékének jelentős emelkedése következtében.
Az európai konjunktúrával szoros kapcsolatban álló ipari teljesítmény bővü-
lése az első negyedévi magas növekedés (11%) után lelassult, aminek hát-
terében a bázisfolyamatok hatása és a külső kereslet megtorpanása állt. 
Az ipar 2011-ben 5,7, ezen belül a feldolgozóipar 7,0%-os volumennöveke-
dést ért el, jelentősen hozzájárulva a GDP bővüléséhez. A feldolgozóiparon 
belül számottevő termelésnövekedés következett be a gép, gépi berendezés 
gyártása területén, a textiliparban, a kohászatban és a járműgyártásban. 
Ugyanakkor jelentősen csökkent a kibocsátás a számítógép, elektronikai, 
optikai termékek, illetve a villamos berendezés gyártása ágazatokban.
Az építőipar teljesítménye már négy és fél éve folyamatosan csökken, 2011-
ben 7,9%-kal. Minden építményfőcsoportban zsugorodott a termelés az 
előző évhez képest. A nagyberuházások hiánya mellett a lakásépítés mintegy 
40%-kal zuhant, a kiadott új lakásépítési engedélyek száma pedig 28%-kal 
lett kisebb.
A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke az egész év folyamán mérséklő-
dött, összességében 0,6%-kal, teljesítményük heterogén képet mutatott 
2011-ben. A legnagyobb súllyal rendelkező – jellemzően államilag finan-
szírozott szolgáltatásokat magába foglaló – közigazgatás, oktatás, egész-
ségügy ágazatcsoportban 0,3%-os mérséklődés történt, főként az első 

A GDP és a fogyasztás alakulása
(változás az előző év azonos negyedévéhez képest)

A GDP és a beruházás alakulása
(változás az előző év azonos negyedévéhez képest)

2. ábra
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félévi 0,8%-os csökkenés következtében. Az előző évek volumencsökkené-
se után 2011-ben 0,3%-kal mérséklődött a kereskedelem, szálláshely-
szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értékének volumene is. 
Legnagyobb mértékben a pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítmé-
nye esett vissza. A csökkenésben fontos szerepet játszott, hogy a bankok 
hitelezési aktivitása alacsony szinten maradt, többek között a szigorodó 
hitelezési feltételek miatt. Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke 1,6%-kal 
maradt el az előző évi szinttől. 
Mindössze három szolgáltató nemzetgazdasági ágban történt éves szinten 
növekedés: a szállítás, raktározás teljesítménye összességében 0,8; az 
információ, kommunikációé 2,1; a művészet, szórakoztatás, szabad idő, 
egyéb szolgáltatás ágazatcsoporté 2,7%-kal bővült.

3. ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok, 2011.év
(2010.év = 100) 

A rendelkezésre álló legfrissebb januári, illetve februári adatok a múlt év 
végére jellemző tendenciák folytatódását mutatják.
A hazai ipar bruttó kibocsátása 2012 első hónapjában 0,5%-kal mérséklő-
dött az egy évvel korábbihoz képest. A munkanappal kiigazított adatok sze-
rint 2,7%-kal csökkent a termelés volumene. Az ipari termelés dinamikájá-
nak mérséklődése elsősorban a külpiaci kereslet szűküléséből adódik. 
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelése gyakorlati-
lag az előző év azonos hónapjának szintjén maradt. Az energiaipar kibocsá-
tása az enyhe időjárás hatására 7,4%-kal csökkent. A kis súlyú bányászat 
termelése ugyanakkor 21%-kal nőtt.
A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés az előző év azonos 
időszakához képest, azonban a termelésből nagy súllyal részesedő jármű-
gyártásban és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában csök-
kent (1,1, illetve 17,8%-kal) a kibocsátás. Előbbiben 2009 októbere óta 
először csökkent a termelés, utóbbiban 2011 áprilisa óta visszaesés tapasz-
talható, ami nagyrészt a híradás-technikai berendezések és az elektronikai 
fogyasztási cikkek iránti exportkereslet csökkenéséből adódott. A termelés-
ben a harmadik legnagyobb súlyt képviselő élelmiszeripar januári kibocsátá-
sa azonban jelentősen, 13,2%-kal nőtt, ami mindkét értékesítési irány 
keresletbővülésének köszönhető. Kétszámjegyű volt a növekedés a terme-
lésből közepes súllyal részesedő gép, gépi berendezés gyártásában (16,5%), 
valamint a gumi-, műanyag és építőanyag-iparban (14,1%) is. A kisebb 
alágak közül az elsősorban exportra termelő textil- és bőripar teljesítménye 
11,8%-kal nőtt, a külpiaci értékesítés 2,6%-os csökkenése és a hazai eladá-
sok 64%-os bővülése mellett.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy főre jutó ipari 
termelés januárban – az alkalmazásban állók számának 1,2%-os csökkené-
se mellett – 0,7%-kal nőtt.

Az év első hónapjában az összes új rendelés 0,6%-kal mérséklődött, ezen 
belül az új belföldi rendelések 1,1%-kal, az új külpiaci rendelések volumene 
0,5%-kal csökkent. Az összes rendelésállomány 14,5%-kal emelkedett 
2011. januárhoz képest. 
Januárban az ipar belföldi értékesítési árai átlagosan 7,7%-kal emelkedtek 
az egy évvel korábbihoz képest. A legtöbb ágazatcsoportban emelkedtek az 
árak, csökkenés összesen három ágazatban figyelhető meg: az egyéb feldol-
gozóiparban (5,0%), a gyógyszergyártásban (2,0%), valamint a textil- és 
bőriparban (1,9%). A belföldi viszonylatban harmadik legnagyobb súllyal 
részesedő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás árai közel egyharmadával voltak 
magasabbak, mint egy évvel korábban. A külpiaci értékesítés árai – a forint 
gyengülése mellett – 7,8%-kal voltak magasabbak, mint tavaly ilyenkor. 
Összességében az ipar termelői árai átlagosan 7,8%-kal emelkedtek.
Az építőipar kibocsátása a 2011. évi 7,8%-os csökkenés után idén január-
ban 1,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Mindkét építményfőcsoport-
ban csökkent a termelés volumene az előző évi alacsony bázishoz képest: az 
épületek építése 0,9, az egyéb építmények építése 2,6%-kal. 
Idén januárban közel másfélszer akkora volumenű új szerződést kötöttek, 
mint egy évvel korábban, ezen belül az épületek építésére 56, az egyéb épít-
mények építésére 37%-kal többet. Az emelkedés hátterében az alacsony 
bázis mellett az épületek esetében néhány szálloda, kereskedelmi és logisz-
tikai épület építésére aláírt nagy értékű szerződés áll. A hó végi szerződés-
állomány ennek ellenére közel egyharmadával kisebb volt, mint egy évvel 
korábban.
A kiskereskedelmi forgalom alakulásában az áfaemelés keresletszűkítő hatá-
sa nem érzékelhető, az eladások volumene 2012 januárjában 1,2%-kal meg-
haladta az előző év azonos időszakit. (A naptárhatástól megtisztított adat 
0,6%-os növekedést mutat.) Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és 
naptárhatástól megtisztított index januárban stagnálást jelez.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem eladásai az első 
hónapban 1,1%-kal emelkedtek, ezen belül a forgalom jelentős hányadát 
lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké 0,6%-kal, az élelmiszer-, ital- és 
dohányáru-szakboltoké pedig 6,4%-kal bővült az előző évhez képest. A nem 
élelmiszertermékek esetében 2,9%-os forgalomnövekedés következett be. 
A tevékenységcsoporton belül a legnagyobb mértékben, 8,4%-kal, a textil-, 
ruházati és lábbeli-kiskereskedelem eladásai emelkedtek, ezt követte a tavaly 
ilyenkori alacsony bázishoz képest 8,1%-os növekedést elérő iparcikk jelle-
gű vegyes kiskereskedelem. A forgalom jelentős hányadát lebonyolító bútor-
, műszakicikk-kiskereskedelem 4,6%-kal növelte forgalmát az előző évhez 
képest, míg a könyv-, a számítástechnika-, az egyébiparcikk-, valamint 
a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem forgalma – a 
tavaly januári erősödés után – idén enyhe csökkenésbe váltott át. A jármű-
üzemanyagok 18%-os drágulása mellett az üzemanyag-kiskereskedelem 
eladásai az első hónapban 2,2%-kal estek vissza.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiske-
reskedelem eladásai a tavalyi alacsony bázishoz képest idén januárban 
11%-kal emelkedtek.
A kereskedelmi szálláshelyeken a januári vendégforgalom általában egy 
átlagos hónap 60%-ának felel meg. 2012 januárjában a kereskedelmi szál-
láshelyeken közel 387 ezer vendég 963 ezer vendégéjszakát töltött el, ami 
10–10%-os bővülést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Mind a külföldi, 
mind a belföldi vendégforgalom élénkült, azonban a növekedés főként a 
külföldi turistáknak köszönhető: esetükben a vendégéjszakák száma 19%-
kal, a vendégeké 18%-kal emelkedett. 
A szállodák szobafoglaltsága átlagosan 33,1% volt, 2,1 százalékponttal 
magasabb, mint egy évvel korábban. Ezen belül jellemzően a három–öt 
csillagos kategóriájú egységeknél volt növekedés. 
A szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron 14,7%-kal nőtt egy év alatt, 
miközben a szálláshely-szolgáltatás árindexében 2,4%-os emelkedés követ-
kezett be.
2012 januárjában a külkereskedelmi termékforgalomban – az első becslés 
szerint – a kivitel euróértéke 2,0%-kal, a behozatalé 2,3%-kal emelkedett az 
előző év azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg az év első 
hónapjában 423 millió euró aktívumot mutatott, 8,6 millió euróval keveseb-
bet, mint az előző év azonos időszakában.
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Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi 
önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai 
alapján – 2012. január–februárjában 287 milliárd forint volt, 273 milliárd 
forinttal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. Az államháztartás bevé-
tele 2,3 billió forintot tett ki, 9,1%-kal többet, mint egy évvel korábban, a 
kiadása pedig 2,6 billió forintra teljesült, 3,1%-kal kisebb összegre, mint a 
tavalyi év első két hónapjában. Az alrendszerek közül a központi költségvetés 
egyenlege 211 milliárd forinttal javult, s a deficit 319 milliárd forintot tett ki. 
A társadalombiztosítási alapok vonatkozásában is kedvezőbbé vált az egyen-
leg, a 2 milliárd forint összegű deficit 73 milliárd forinttal kevesebb a tavaly 
ilyenkorinál. Az elkülönített állami pénzalapok esetében ugyanakkor romlott 
a mérleg, a 35 milliárd forintos többlet 11 milliárd forinttal marad el a tavaly 
első kéthavitól.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
2012. januárban 7621 gyermek született, az elhunytak száma pedig 
11 297 fő volt. 
A születések száma és aránya – az előző három hónaphoz hasonlóan – ala-
csony szinten stagnált. A születések számát csekély mértékű, 0,1%-os 
emelkedés jellemezte, a születési arányszám 9,0 ezrelékes értéke pedig 
megegyezett a 2011. januárival. A halálozások száma és aránya jelentősen 
elmaradt az egy évvel korábbitól, előbbi 5,9%-kal csökkent, utóbbi pedig 
0,8 ezrelékponttal 13,4 ezrelékre mérséklődött. A csecsemőhalandóság 
kedvezően alakult, a jelenlegi 5,0 ezrelékes érték 1,3 ezrelékponttal alacso-
nyabb volt a 2011. januárinál. 
A természetes fogyás üteme mérséklődött, a születések számának kismértékű 
növekedése és a halálozások számottevő csökkenése következtében. A termé-
szetes fogyás mértéke 3676 fő volt, szemben a 2011. januári 4390-nel. 
Az időszak végén a népesség becsült lélekszáma 9 millió 960 ezer fő volt.
2011. november–2012. január időszakában a 15–64 éves népességen belül 
39 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban, ami elsősorban a 
férfiak javuló munkaerő-piaci pozíciójának köszönhető. A foglalkoztatottak 
száma átlagosan 3 millió 784 ezer fő volt, ami 1,0%-os növekedést jelent, a 
foglalkoztatási arány pedig 0,7 százalékponttal, 56,0%-ra emelkedett. 
A férfi foglalkoztatottak száma 30 ezerrel nőtt, foglalkoztatási arányuk 
1,1 százalékponttal 61,4%-ra emelkedett. A nők 9 ezer fős létszámemelke-
dése mellett a foglalkoztatási rátájuk 50,9%-ra nőtt. A munkaerőpiacon kis 
létszámban jelen lévő 15–24 éves fiatal foglalkoztatottak száma és aránya az 
egy évvel korábbihoz képest tovább csökkent, miközben a legjobb munka-
vállalási korú 25–54 évesek, illetve az idősebb 55–64 évesek foglalkoztatott-
sága egyaránt emelkedett.
A munkanélküliek száma és aránya gyakorlatilag nem változott az egy évvel 
korábbihoz képest. A munkanélküliek 474 ezer fős száma – szintén a 15–64 
évesek körében – megegyezett a 2010. november–2011. januárival, miközben 
a munkanélküliségi ráta 0,1 százalékpontos (mintavételi hibahatáron belüli) 
csökkenés mellett 11,1%-ot tett ki. A férfiak körében kissé csökkentek a mun-
kanélküliség mutatói, míg a nők esetében enyhe növekedés volt megfigyelhe-
tő. A fiatalok munkanélkülisége (27,1%) egy év alatt kissé emelkedett, míg a 
legjobb munkavállalási korúaké (10,1%) némileg csökkent. A munkanélküliek 
47,0%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást, míg a munkanélküliség 
átlagos időtartama 17,5 hónapra mérséklődött. 
Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 
2012 első hónapjában a nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteinek1 
körében átlagosan 2 millió 582 ezer fő állt alkalmazásban, közel 39 ezer 
fővel (1,5%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A visszaesés a teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók közel 56 ezer fős létszámcsökkenése, 
illetve a részmunkaidőben alkalmazottak 18 ezer fős növekedése révén 
állt elő. A vállalkozásoknál alkalmazottak 1,8 milliós létszáma 32 ezer 

fővel (1,7%-kal) elmaradt a 2011. januáritól. A költségvetésben januárban 
átlagosan 680 ezer fő állt alkalmazásban, 13 ezerrel kevesebb, mint tavaly 
ilyenkor. Közfoglalkoztatás keretében – 2011. januárhoz viszonyítva – 
közel 3 ezer fővel többen dolgoztak, számuk átlagosan 16 ezer főt tett ki, 
héttizedük részmunkaidőben, az egészségügy területén állt alkalmazás-
ban. A megfigyelt nonprofit szervezeteknél közel 6 ezer fővel többen, 103 
ezren dolgoztak. 
2012. januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó 
keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 219 100 forint volt, ami 
nominálisan 4,3%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az átlagos havi 
nettó kereset összege2 141 600 forintot tett ki, ez 1,4%-kal haladta meg 
a 2011. januárit. A vállalkozások területén 145 100 forint, a költségvetési 
szervezeteknél 134 200 forint, míg a nonprofit szférában 127 300 forint 
volt a kézhez kapott kereset összege. A nonprofit szférában jelentősebb, 
5,1%-os, a vállalkozások területén ennél szerényebb mértékű, 2,0%-os 
keresetnövekedés következett be, miközben a költségvetésben enyhe, 
0,3%-os csökkenés volt megfigyelhető. A költségvetési szférában és a 
nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak bizonyos körének 2012. janu-
ártól havonta – az adó- és járulékváltozások ellentételezésére – a keresetbe 
nem tartozó kompenzáció kifizetésére kerül sor. Ez az intézkedés a költ-
ségvetésben a teljes munkaidősök mintegy 56%-át, a nonprofit szférában 
dolgozók 6%-át érintette, összege pedig átlagosan 10 300, illetve 10 500 
forint volt. 
2011-ben a nemzetgazdaság egészében a – családi adókedvezménnyel kor-
rigált – keresetek reálértéke3 5,8%-kal magasabb volt a 2010. évinél. 
A keresetek növekedése a három- és annál több gyermekes családok köré-
ben volt a legnagyobb, de a bérek vásárlóértéke kismértékben a gyermekte-
lenek esetében is növekedett.

 1. tábla
A nettó és a reálkereset alakulása a családi kedvezmény figyelem-
bevételével, 2011

Eltartott 
gyermekek 

száma

Nettó kereset Nettó kereset 
változása

Reálkereset-
változása Létszám 

megoszlása, 
%Ft/fő/hó előző évhez képest

Nincs eltartott 
  gyermek 138 818 5,3 1,3 49,9
1 gyermek 144 520 10,5 6,4 24,6
2 gyermek 160 494 16,3 12,0 19,2
3 vagy annál 
  több gyermek 161 213 23,6 19,0 6,3
Nemzetgazdaság 
  összesen 145 802 9,9 5,8 100,0

A fogyasztói árak emelkedése tovább gyorsult, februárban az árak 
5,9%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, miközben egy 
hónap alatt 0,8%-os volt az infláció mértéke. A változatlan adótartalmú 
árindex 103,9% volt, tehát az adóváltozás hatására az infláció 2,0 száza-
lékponttal emelkedett. Január–februárban 5,7%-os volt a drágulás, 
melyet az egyéb cikkek, üzemanyagok 8,6%-os áremelkedése nagymér-
tékben erősített. Ezen belül az üzemanyagokért 18%-kal kellett többet 
fizetni, mint 2011 első két hónapjában. A januári hatósági energiaár-
emelés következtében – amely a februári számlákban jelent meg először 
– az átlagot meghaladóan (7,3%-kal) drágult a háztartási energia is, ezen 
belül a távfűtés 11%-kal, a vezetékes gáz pedig 6,6%-kal. A szeszes 
italok, dohányáruk ára az első két hónapban 7,1%-kal emelkedett, amely 

1 A legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél. 
2 A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított.
3 A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása – az egységes 16 százalékos személyi jövedelemadó és a családi adókedvezmény bevezetése – miatt új számítási módszer alkalmazása vált 

szükségessé. A mikroszimulációs modellen alapuló módszertani fejlesztés lehetővé tette a nettó és a reálkeresetek alakulásának gyermekszám szerinti becslését, figyelembe véve a családi adóked-
vezmény hatását is.
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többszöröse az előző évi drágulásnak. Az átlaggal megegyező volt az 
áremelkedés az élelmiszerek esetében, ezen belül a cukor 28%-kal, a 
tojás 21%-kal drágult, a liszt árában viszont – a bázishatásnak köszön-
hetően – csekély mértékű árcsökkenés következett be (1,4%). Az átlag-
nál kisebb mértékben emelkedett a szolgáltatások (4,6%) és a ruházko-

dási cikkek (3,8%) ára. Árcsökkenés továbbra is csak a tartós fogyasz-
tási cikkek piacán következett be.
A háztartási energia és az élelmiszerárak erőteljes emelkedése miatt a nyug-
díjas fogyasztóiár-index (105,8%) az első két hónap átlagában kissé megha-
ladta a teljes lakosságét.

2. tábla
        Összefoglaló adatok
        (indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2012. január

Megnevezés 2010 2011 2012. január

Ipari indexek
Termelés 110,6 105,4 99,5
Értékesítés belföldre 97,0 94,9 98,8
Értékesítés exportra 116,9 107,6 100,8
Létszám 98,7 103,4 98,8
Termelékenység 112,3 101,9 100,7

Építőipari termelés indexe 89,6 92,2 98,5
Mezőgazdasági értékesítés indexe 85,7 100,2 117,2
Kiskereskedelmi forgalom indexe 97,9 100,2 101,2
Behozatal értéke, millió euró 65 934 73 023R 5 830

értékindexe 119,0 110,8R 102,3
Kivitel értéke, millió euró 71 449 79 909R 6 253

értékindexe 120,8 111,8R 102,0
Árindexek

Ipari termelői árak 104,5 104,2 107,8
Ipari belföldi értékesítési árak 107,3 106,2 107,7
Mezőgazdasági termelői árak 116,8 119,3 100,3
Behozatali forintárak 101,7 105,0 ..
Kiviteli forintárak 101,6 102,9 ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 702 2 692 2 582
Index 101,5 99,6 98,5

Munkanélküliségi rátaa), %  11,2 11,0 11,1b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 202,5 213,1 219,1

nominális index 101,3 105,2 104,3
Nettó átlagkereset, ezer forint 132,6 141,1 141,6

nominális index 106,8 106,4 101,4
a)   A 15–64 éves népességen belül. 
b)  2011. november–2012. január.
R   Revideált adat.

2.) 2012. január–február

Megnevezés 2011
2012

január február január–február
Fogyasztóiár-index 103,9 105,5 105,9 105,7
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –1 734 107 –394 –287
Ebből:

központi költségvetés –1 718 85 –405 –319
társadalombiztosítási alapok –83 1 –4 –2

 
 

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012

A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

 További információk, adatok (linkek):
Táblák

Elérhetõségek: 
Tájékoztatási főosztály Elemző osztály
Freid Mónika főosztályvezető-helyettes

Monika.Freid@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-1296

Információszolgálat  
Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21201.xls
mailto:monika.freid@ksh.hu
mailto:informacioszolgalat@ksh.hu
http://www.ksh.hu

