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Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•  A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a globális gaz-

daság teljesítménye 2014-ben – az előző évihez hasonló mértékben – 
3,3%-kal fog bővülni.

• 2014 I. félévében az elsősorban a fejlett országokat tömörítő OECD 
egészére számított gazdasági teljesítmény növekedése kissé lassult: a 
2014. I. negyedévi 2,0%-ot1 követően a II. negyedévben 1,9%-kal1 
emelkedett a GDP az egy évvel korábbihoz képest.

• A több mint egy évig tartó mérséklődő tendencia 2013 folyamán meg-
állt, és növekedési pályára került a hazai gazdaság. Ennek következté-
ben hazánk gazdasági teljesítménye a nyers (kiigazítás nélküli) ada-
tok szerint 2014 I. félévében 3,8%-kal2 bővült az előző év azonos idő-
szakához képest. A nemzetközi összehasonlítások során alkalmazott 
szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint hazánk GDP-je 
2014 I. félévében 3,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 
amellyel az uniós rangsor elején helyezkedünk el.

• A felhasználási oldalon elsősorban a belső kereslettel, ezen belül is 
főként a beruházásokkal függ össze a gazdasági növekedés. A terme-
lési oldalon a bővülés húzóereje a feldolgozóipar (ezen belül a jármű-
gyártás, valamint a hozzá kapcsolódó beszállítói ágazatok) és az építő-
ipar volt.

• A változó globális környezet és a jegybanki kamatcsökkentések hatásá-
ra az euróval szemben a forint átlagárfolyama 2014. január–szeptem-
berben 4,1%-kal3 gyengült az előző év azonos időszakához képest.

• A külkereskedelmi termékforgalomban – az első becslés szerint – 
augusztusban a kivitel euróértéke 4,1, a behozatalé 0,5%-kal volt ala-
csonyabb, mint az előző év azonos hónapjában. A külkereskedelmi 
mérleg augusztusban 270 millió euró aktívumot ért el, 226 millió 
euróval kevesebbet, mint 2013 nyolcadik hónapjában. 2014 január–
augusztusában az export euróértéke 4,0, az importé 4,3%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbi szintet. A külkereskedelmi mérleg az év első 
nyolc hónapját 4,0 milliárd eurós aktívummal zárta, ami 11 millió euró-
val több az egy évvel korábbinál.

• 2014 január–júliusában – a részletes adatok szerint – a kivitel volu-
mene 8,8, a behozatalé 9,3%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Az időszak során az export 0,4%-kal magasabb, az import pedig 0,2%-
kal alacsonyabb forintárszinten bonyolódott le, így a cserearány 0,6%-

kal javult. A forint a főbb devizákhoz képest 3,2%-kal értékelődött le, 
ezen belül az euróval szemben 3,9%-kal gyengült, a dollárhoz képest 
pedig 0,4%-kal erősödött.

• A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a folyó fizetési mérleg az 
I. félévet 1,9 milliárd eurós többlettel zárta, így a mérleg 194 millió 
euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Az áruforgalom többlete 
129 millió euróval csökkent, és másfél milliárd eurót tett ki. A szolgál-
tatások egyenlege ezzel szemben javult, a 2,0 milliárd eurós szufficit 70 
millió euróval nagyobb összegű a 2013. I. félévinél. Az ide tartozó 
tételek közül az utazásokat 1,2 milliárd eurós, a szállítási szolgáltatáso-
kat pedig 663 millió eurós pozitív egyenleg jellemezte az első hat hónap 
során. Az elsődleges jövedelmek egyenlege az I. félévben 1,3 milliárd 
eurós forráskiáramlást mutat, az egy évvel korábbinál 203 millió euró-
val kevesebbet. Az ide tartozó csoportok közül a munkavállalói jövedel-
mek egyenlege 1,1 milliárd eurós többlettel, a befektetések jövedelmei 
ugyanakkor 3,0 milliárd eurós hiánnyal zárták az I. félévet. A negyedik 
fő részmérleg, a másodlagos jövedelmek esetében 407 millió eurós 
nettó forráskiáramlás alakult ki a január–júniusi időszakra, ami 
50 millió euróval kevesebb a 2013. I. félévinél.

• A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegeként kiala-
kuló – úgynevezett felülről számított – külfölddel szembeni finanszí-
rozási képesség 3,1 milliárd eurót tett ki az I. félévben, nagyságren-
dileg ugyanannyit (19 millió euróval többet), mint egy évvel korábban. 
A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben elszámolt 
EU-transzferek együttes egyenlege 2,0 milliárd eurós többletet mutat, 
132 millió euróval kevesebbet a 2013. I. félévinél.

• A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2014. június végén a nemzet-
gazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli, egyéb tőke 
nélküli külföldi adósságállománya 90,1 milliárd euró, a nettó adós-
ságállomány pedig 37,6 milliárd euró volt. Az egy évvel korábbihoz 
képest a bruttó külföldi adósságállomány 4,1, a nettó pedig 9,2%-kal 
lett alacsonyabb. Június végén az államháztartás és az MNB együttes 
nettó külföldi adósságállománya 16,4 milliárd eurót tett ki, 6,1%-kal 
kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt.

• 2014. január–szeptemberben az államháztartás központi alrendsze-
rének pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzet-
gazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 845 milliárd forint 
volt, 104 milliárd forinttal kevesebb, mint 2013 azonos időszakában. Az 
alrendszerek közül a központi költségvetés egyenlege 180 milliárd 
forinttal javult, így a január–szeptemberi deficit 1037 milliárd forintot 
tett ki. A két másik alrendszer egyenlege ezzel szemben romlott, a 
társadalombiztosítási alapok többlete 55 milliárd forinttal, 158 milliárd 
forintra, az elkülönített állami pénzalapoké pedig 20 milliárd forinttal, 
34 milliárd forintra mérséklődött.

• 2014 I. félévében a kormányzati szektor nemzeti számlák európai 
rendszere szerinti hiánya 467 milliárd forint volt, ami a GDP 
3,2%-ának felelt meg.4 2013 I. félévéhez képest a deficit 77 milliárd 
forinttal, GDP-arányosan számítva pedig 0,5 százalékponttal nőtt. Egy 
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1 Szezonálisan kiigazított. 
2 ESA’95 módszertan szerint.
3 Forrás: Magyar Nemzeti Bank.
4 ESA2010 módszertan szerint.
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év alatt a bevételek 3,6, a kiadások pedig 4,5%-kal növekedtek. A Magyar 
Nemzeti Bank előzetes adatai szerint az államháztartás bruttó, konszoli-
dált, névértéken számított „maastrichti” adóssága 25,4 billió forint volt 
június végén, ami a GDP 85,0%-ának felelt meg, és 3,3 százalékponttal 
magasabb a 2013. június véginél.

Ágazati teljesítmények
• A mezőgazdasági termelői árak 2014. január–augusztusában 8,7%-kal 

csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növényi termé-
kek ára 13,7%-kal mérséklődött, az állati termékeké alig változott (0,4%). 

• A növényi termékek között általános volt az árcsökkenés, és az állati ter-
mékek közül is csak a tej és a vágósertés ára emelkedett: 11,3, illetve 
0,7%-kal. 

• A mezőgazdasági termelői árak augusztusban 3,3%-kal mérséklődtek. A 
növényi termékek ára 4,9, az állati termékeké 0,8%-kal csökkent. 
Augusztusban a legnagyobb mértékben – közel ötödével – a burgonya és 
a virágok ára esett vissza.

• Augusztusban az előző hónapokhoz képest kisebb mértékben, 0,5%-kal 
emelkedett az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához 
képest. Az ütem fékeződése a járműgyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó 
beszállítói ágazatok növekedési ütemének lassulásával, valamint az élel-
miszeripar bruttó kibocsátásának csökkenésével függött össze. Az 
exportértékesítés a korábbi két számjegyű növekedés után 2,5, belföldi 
értékesítés volumene 0,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

• Január–augusztusban az ipari termelés változatlan áron számolva 8,7%-
kal emelkedett 2013 azonos időszakához képest. (Egy évvel korábban 
1,0%-kal csökkent a kibocsátás.) Az ipari értékesítés volumene 7,3%-kal 
nőtt, ezen belül az exportértékesítések 11,4, a belföldi értékesítések pedig 
1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. 

• Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a feldolgozóipar termelési volumene 
az első nyolc hónapban 10,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
Ugyanakkor a kis súlyú bányászat kibocsátása 4,8, az energiaszektoré 
(villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 8,0%-kal csökkent. 

• Az első nyolc hónapban mindegyik feldolgozóipari alágban nőtt a bruttó 
kibocsátás. A termelés közel háromtizedét kitevő járműgyártás termelési 
volumene kimagasló mértékben, 24,7%-kal emelkedett az egy évvel 
korábbihoz képest. A termelés több mint tizedét adó, jellemzően belföldre 
termelő élelmiszeriparban – az orosz embargó bevezetésével összefüg-
gésben bekövetkezett augusztusi csökkenés ellenére – január–augusz-
tusban összességében 6,1%-os volt a növekedés. A szintén jelentős 
súlyú, elsősorban külpiacokra értékesítő számítógép, elektronikai optikai 
termék gyártásának volumene mérsékelten, 0,4%-kal emelkedett. A leg-
kisebb súlyú alág, a textil- és bőripar kibocsátása az első nyolc hónapban 
17,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami a mindkét értékesíté-
si irányban történt bővüléssel függ össze. 

• Az iparban alkalmazásban állók létszáma – a legalább 5 főt foglalkoztató 
ipari vállalkozásoknál az első nyolc hónapban 2,4, az egy alkalmazás-
ban állóra jutó termelés volumene pedig 6,3%-kal nőtt. A termelékeny-
ség a feldolgozóiparban továbbra is az ipari átlagot meghaladóan, 7,4%-
kal emelkedett.

• A hónapok óta tartó emelkedést követően az új rendelések volumene – a 
megfigyelt feldolgozóipari ágazatok körében – augusztusban 0,4%-kal 
mérséklődött 2013 augusztusához viszonyítva. Az új belföldi rendelések 
volumene 4,7%-kal visszaesett, az új exportrendeléseké pedig 0,3%-kal 
emelkedett. Ezzel együtt az augusztus végi összes rendelésállomány 
18,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

• Az ipari termelői árak az első nyolc hónapban átlagosan 0,7%-kal ala-
csonyabbak voltak az előző év azonos időszakához viszonyítva.  A belföl-
di értékesítés árai 2013 szeptembere óta csökkennek, augusztusban 
2,9, az első nyolc hónapban 2,2%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy 
évvel korábban. A feldolgozóiparban az árak az első nyolc hónapban 

0,7%-kal emelkedtek, míg az energiaszektorban 7,1%-kal csökkentek. Az 
exportértékesítés árai augusztusban 1,2, január–augusztusban mérsé-
kelten, 0,2%-kal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest. 

• Az építőipari termelés volumene augusztusban – mind a kiigazítatlan, 
mind a munkanappal kiigazított adatok szerint – 13,1%-kal nőtt az egy 
évvel korábbihoz képest. Az építményfőcsoportok közül az épületek épí-
tése 4,1, az egyéb építményeké pedig 22,5%-kal emelkedett. Az egyéb 
építmények jelentős növekedése a korábbi hónapokhoz hasonlóan az 
ország több pontján folyó útépítési és vasút-felújítási munkákkal, illetve 
közműfejlesztésekkel magyarázható.

• Január–augusztusban az építőipar bruttó kibocsátása 20,4%-kal nőtt az 
egy évvel korábbihoz képest. Az első nyolc hónapban az épületek építése 
– az ipari épületek építésével összefüggésben – 11,4, az egyéb építmé-
nyeké 30,5%-kal emelkedett.

• Az új szerződéskötések volumene negyedik hónapja csökken, augusz-
tusban 31,4%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi magas bázisnál. 
Az épületek építésére 23,5, az egyéb építményekre 36,5%-kal kisebb 
volumenű új szerződést kötöttek, mint egy évvel korábban. 

• Az augusztus végi szerződésállomány volumene 35,8%-kal meghaladta 
az egy évvel korábbit. Az épületek építésének állománya 11,3%-kal csök-
kent, míg az egyéb építményeké 53%-kal bővült 2013. augusztus végihez 
viszonyítva.

• Az első nyolc hónapban kötött új építőipari szerződések volumene 
2,9%-kal alacsonyabb volt, mint 2013 azonos időszakában. Az épületek 
építésére kötött új szerződések volumene 5,9, az egyéb építményekre 
kötötteké pedig 1,0%-kal csökkent.

• A kiskereskedelmi forgalom volumene 2014 augusztusában 2,0, az 
első nyolc hónapban 5,0%-kal nőtt. (A naptárhatástól megtisztított ada-
tok szerint 2,5, illetve 5,2%-kal bővült.) Júliushoz képest, egy hónap alatt 
0,3%-kal emelkedtek az eladások.

• Január–augusztusban a kiskereskedelmi forgalom csaknem felét kitevő 
élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 5,5%-kal 
haladták meg az előző év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom több 
mint háromnegyedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké (hiper- és 
szupermarketeké, vegyesboltoké) 3,6%-kal csökkent, ezzel párhuzamo-
san – elsősorban a dohány-kiskereskedelmet érintő jogszabályváltozások 
miatt – az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek forgalma 1,7-szeresé-
re emelkedett. A nem élelmiszertermékeket forgalmazó kiskereskedel-
mi egységek forgalma 2014 első nyolc hónapjában 4,7%-kal emelkedett 
2013 azonos időszakához képest. A tevékenységcsoporton belül a legna-
gyobb mértékben az iparcikk jellegű vegyes (11%), valamint a textil-, 
ruházati és lábbeli-kiskereskedelem forgalma bővült (16%), miközben a 
forgalom mintegy háromtizedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai 
1,3%-kal emelkedtek. A gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek 
forgalma 4,1%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, a 
könyv-, számítástechnika- és egyébiparcikk-üzleteké azonban 3,4%-kal 
csökkent. Az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma január–augusztus-
ban 4,6%-kal bővült, miközben a járműüzemanyagok fogyasztói ára 
átlagosan 1,4%-kal mérséklődött.

• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem eladási volumene 2014 első nyolc hónapjában 3,5%-
kal haladta meg az előző év azonos időszakit.

• 2014. január–augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken 6 millió 
589 ezer vendég szállt meg, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 
17 millió 234 ezer volt. A vendégek száma 7,1, a vendégéjszakáké 5,2%-kal 
haladta meg a 2013 azonos időszakit. A vendégéjszakákban mért vendég-
forgalom közel háromnegyedét fogadó szállodák 4,5%-os forgalomnöve-
kedést regisztráltak, 52%-os szobafoglaltság mellett. A külföldi vendé-
gek száma 4,0, vendégéjszakáiké 2,2%-kal nőtt. A jelentősebb küldő 
országokból érkezők közül a németek vendégforgalma mérséklődött 
(0,8%-kal), ugyanakkor az osztrák, az orosz, a brit és a lengyel vendége-
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ké növekedett (1,5, 6,6, 1,5, illetve 9,8%-kal). A kereskedelmi szálláshe-
lyeken 10%-kal több belföldi vendég szállt meg, és 8,4%-kal több ven-
dégéjszakát vettek igénybe az előző év első nyolc hónapjához képest. A 
belföldi vendégek a szolgáltatásokért 12 milliárd forint értékben fizettek 
Széchenyi Pihenőkártyával. A kereskedelmi szálláshelyek 219 milliárd 
forintos árbevétele folyó áron 9,7%-kal nőtt egy év alatt, miközben a 
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás fogyasztói árai 2,7%-kal lettek 
magasabbak. 

• Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó egységeivel együtt – 2014 január–augusztusában 537 milliárd 
forint bevétele volt, ami 5,1%-os volumennövekedést jelent 2013 első 
nyolc hónapjához viszonyítva. Ezen belül a kereskedelmi vendéglátóhelyi 
forgalom volumene 4,7, a munkahelyié 7,6%-kal bővült.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
• 2014 első nyolc hónapjában az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 

több gyermek jött világra és kevesebben hunytak el az egy évvel korábbi-
hoz képest, melynek következtében hazánkat mérséklődő népességcsök-
kenés jellemezte.

• 2014. január–augusztusban – az előzetes adatok szerint – 59 627 gyer-
mek született, 1653 fővel (2,9%-kal) meghaladva a 2013 azonos idősza-
kit, a születési arányszám pedig 0,3 ezrelékponttal, 9,1 ezrelékre emelke-
dett. A halálozások száma egy év alatt 2710 fővel (3,2%-kal) 82 136 főre 
csökkent, eközben a halálozási arányszám – 0,4 ezrelékpontos mérséklő-
dés mellett – 12,5 ezreléket tett ki. A csecsemőhalandóság 4,6 ezrelékes 
értéke 0,7 ezrelékponttal maradt el az egy évvel azelőttitől.

• A természetes fogyás üteme az év első nyolc hónapjában lassult: a 
fogyás mértéke 22 509 fő volt, szemben az egy évvel ezelőtti 26 872-vel.

• 2014. január–augusztusban 27 462 házasságot kötöttek, 3,6%-kal töb-
bet az egy évvel korábbinál.

• 2014. július–szeptemberben a foglalkoztatottak száma és aránya 
bővült, a munkanélküliség mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. 
A foglalkoztatottak száma – a 15–64 éves népességen belül – 4 millió 151 
ezer fő volt, 194 ezerrel (4,9%-kal) több a 2013. július–szeptemberinél, 
miközben a foglalkoztatási arány egy év alatt 3,6 százalékponttal, 
62,8%-ra emelkedett. A foglalkoztatás bővülése a férfiak körében némileg 
nagyobb mértékű volt. Esetükben a foglalkoztatási arány (3,8 százalék-
ponttal) 69,3, a nőké (3,4 százalékponttal) 56,5%-ra nőtt. A munkaerőpi-
acon kis számban jelen lévő 15–24 éves fiatalok foglalkoztatási aránya 
23,7, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 éveseké 79,6, az idősebb, 
55–64 éveseké pedig 43,0%-ra emelkedett. 

• A munkanélküliek száma – 2014. július–szeptemberben a 15–64 éves 
népesség körében – 332 ezer fő volt, 102 ezerrel kevesebb az egy évvel 
korábbinál, miközben a munkanélküliségi ráta 2,5 százalékponttal, 7,4%-
ra mérséklődött. (Legutóbb 2008. június–augusztus időszakában volt 
hasonló szintű, 7,5% a munkanélküliségi ráta értéke.) Nemek szerinti 
bontásban a munkanélküliségi mutatók egyaránt csökkentek, a férfiaké 
némiképp nagyobb mértékben. A férfiak munkanélküliségi rátája (2,6 
százalékponttal) 7,1, a nőké pedig (2,3 százalékponttal) 7,8%-ra esett 
vissza. A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája 21,3, a 25–54 éve-
seké 6,3, az 55–64 éveseké pedig 6,1%-ra mérséklődött. A munkanélküli-

ek 50,2%-a tartósan, azaz legalább egy éve munkanélküli, míg a munka-
keresés átlagos időtartama egy év alatt 19,1-ről 19,5 hónapra nőtt5.

 • 2014. január–augusztusban a nemzetgazdaságban6 a teljes munkaidő-
ben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 234 600 forint, ennek 
– családi kedvezmény nélkül számított – nettó összege 153 600 forint 
volt. A családi kedvezmények figyelembevételével becsülhető nettó átlag-
kereset 160 400 forint volt, 3,7%-kal magasabb az előző év azonos idő-
szakinál. A bruttó és a nettó átlagkereset – a kereseteket terhelő járulékok 
és a személyi jövedelemadó szabályok változatlansága következtében – 
egyaránt 2,9%-kal haladták meg a 2013. január–augusztusit. A közfoglal-
koztatás hatását kiszűrve a bruttó és a nettó átlagkeresetek növekedési 
üteme egyaránt 5,3% volt. A versenyszférában alkalmazásban állók nettó 
163 500 forintot kerestek, 4,5%-kal többet a 2013 első nyolc havinál. A 
költségvetési intézményeknél dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül szá-
mított – nettó bére egy év alatt 6,8%-kal, 155 300 forintra emelkedett, 
míg a nonprofit szervezeteknél alkalmazottak nettó 149 100 forintos 
keresete 7,2%-kal haladta meg a 2013. január–augusztusit. A költségve-
tési intézmények és a nonprofit szervezetek esetében a megkülönbözte-
tést a közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja, ugyanis ebben a két 
gazdálkodási formában alkalmazzák a közmunkások 91%-át.

• A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a foglalkozta-
tottak érintett körének, mintegy 219 ezer főnek a keresetbe nem tartozó 
kompenzációt fizettek. Ezen a címen a költségvetésben dolgozók havon-
ta átlagosan bruttó 9800, a nonprofit szervezeteknél 9400 forint juttatást 
kaptak 2014. január–augusztusban.

• A fogyasztói árak szeptemberben 0,5%-kal voltak alacsonyabbak, mint 
egy évvel korábban. Az infláció éven belüli fokozatos lassulása, majd 
megszűnése elsősorban a rezsicsökkentéssel magyarázható, de enyhén, 
0–1% közötti mértékben az élelmiszerek, a ruházkodási cikkek, a tartós 
fogyasztási cikkek, valamint az egyéb cikkek, üzemanyagok ára is mér-
séklődött, miközben a szeszes italok, dohányáruk továbbra is jelentősen 
drágultak. Összességében 2014 első kilenc hónapjában a fogyasztói 
árak 0,1%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest.

• Január–szeptemberben a javak főbb csoportjai közül a legnagyobb 
mértékben a háztartási energia ára esett vissza (12%), ezen belül az 
elektromos energiáért és a távfűtésért egyaránt 12, a vezetékes gázért 
15%-kal kellett kevesebbet fizetni 2013 azonos időszakához képest. A 
ruházkodási cikkek 0,7, a tartós fogyasztási cikkek pedig 0,5%-kal lettek 
olcsóbbak. Az előző évben tapasztalt drágulást követően az élelmiszer-
árak 0,4%-kal mérséklődtek egy év alatt. Ezen belül a hús, hal és készít-
ményeik 0,5, a tejtermékek 6,2%-kal drágultak, miközben a liszt 17, a 
cukor 16, a tojás pedig 5,3%-kal került kevesebbe. Az egyéb cikkek, 
üzemanyagok 0,2%-kal lettek olcsóbbak, ezen belül a járműüzemanyago-
kért 1,5%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elsősorban a dohányáruk kiske-
reskedelmi árrésének emelése miatt a legnagyobb mértékben a szeszes 
italok, dohányáruk ára emelkedett (7,4%) az előző év azonos időszakához 
képest. A szolgáltatások fogyasztói ára 1,9%-kal nőtt, ezen belül a közle-
kedési szolgáltatásoké 2,0, a pénzügyi szolgáltatásoké 11%-kal emelke-
dett, miközben a lakbér, lakásszolgáltatás díja 4,6%-kal csökkent.

• 2014 január–szeptemberében a nyugdíjasok árindexe 0,5%-kal maradt 
el az előző év azonos időszakitól.

5  A 15–74 éves népességen belül.
6 A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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1. tábla
Összefoglaló adatok 
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2014. január–augusztus

Megnevezés 2013
2014.

január–július augusztus január–augusztus

Ipari indexek
termelés 101,1 109,8 100,5 108,7
értékesítés belföldre 97,8 101,5 100,3 101,4
értékesítés exportra 104,4 112,6 102,5 111,4
létszám 100,5 102,3 102,7 102,4
termelékenység 100,5 107,5 97,7 106,3

Építőipari termelés indexe 108,5 121,8 113,1 120,4
Mezőgazdasági értékesítés indexe 106,9 114,6 107,3 113,1
Kiskereskedelmi forgalom indexe 101,8 105,6 102,0 105,0
Behozatal értéke, millió euró 74 739 45 364R 5 741 51 105
értékindexe 102,0 105,0R 99,5 104,3

Kivitel értéke, millió euró 81 294 49 130R 6 011 55 141
értékindexe 101,7 105,1R 95,9 104,0

Árindexek
ipari termelői árak 100,7 99,2 99,6 99,3
ipari belföldi értékesítési árak 99,5 97,9 97,1 97,8
mezőgazdasági termelői árak 92,2 90,6 96,7 91,3
behozatali forintárak 99,4 99,8 .. ..
kiviteli forintárak 100,0 100,4 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 700 2 808 2 855 2 814
index 101,0 105,3 104,7 105,2

Munkanélküliségi rátaa), % 10,3 .. .. 7,4b)

Bruttó átlagkereset, ezer forint 230,7 235,2 229,8 234,6
nominális index 103,4 103,0 102,2 102,9

Nettó átlagkereset, ezer forint 151,1 154,1 150,5 153,6
nominális index 104,9 103,0 102,2 102,9

a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2014.július–szeptember
R Revideált adat.
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További információk, adatok 
(linkek):

Táblák

www.ksh.hu

Elérhetõségek: 

kommunikacio@ksh.hu

Információszolgálat

Telefon: (+36-1) 345-6789

2.) 2014. január–szeptember

Megnevezés 2013
2014.

január–augusztus szeptember január–szeptember

Fogyasztóiár-index 101,7 100,0 99,5 99,9
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege, 

milliárd forint –933 –859 14 –845
Ebből:

központi költségvetés –985 –1 053 16 –1 037
társadalombiztosítási alapok 1 150 8 158

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21408.xls
http://www.ksh.hu
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