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Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•	 A	 globális	 konjunktúra	 alakulására	 hatással	 voltak	 többek	 között	 a	

mérsékeltebb	 nyersanyagárak	 (főként	 a	 nagymértékben	 csökkenő	
kőolajárak),	 a	 Fed	 és	 az	 EKB	 irányváltása	 a	 monetáris	 politikában	
(ehhez	kapcsolódóan	az	euró	és	számos	feltörekvő	ország	devizájának	
értékvesztése),	valamint	geopolitikai	események	(például	a	kelet-ukraj-
nai	konfliktus).	A	Világbank	legfrissebb	becslése	szerint	a	világgazda-
ság teljesítménye –	 a	 2013.	 évi	 2,5%-os	 emelkedést	 követően	 –	
2014-ben	 2,6%-kal	 bővült,	 ezen	belül	 a	magas	 jövedelmű	országok	
1,8,	a	fejlődő	országok	4,4%-os	gazdasági	növekedést	értek	el.

•	 A	2013	folyamán	növekedési	pályára	kerülő	hazai gazdaság teljesít-
ménye 2014 I–III. negyedévében	3,6%-kal	bővült	az	előző	év	azonos	
időszakához	képest.	A	nemzetközi	összehasonlítások	során	alkalma-
zott	 szezonálisan	 és	 naptárhatással	 kiigazított	 index	 szerint	 hazánk	
GDP-je	2014	január–szeptemberében	3,4%-kal	nőtt	az	előző	év	azo-
nos	időszakához	képest,	amellyel	–	az	EU-28	átlagát	(1,4%)	jelentő-
sen	meghaladva	–	az	uniós	rangsor	elején	helyezkedünk	el.

•	 A	 felhasználási	 oldalon	 –	 a	 belső	 kereslettel,	 ezen	 belül	 is	 főként		
a	beruházási	tevékenység	élénkülésével	összefüggésben	–	növekedett		
a	gazdaság.	A termelési oldalon	a	bővülés	húzóereje	a	feldolgozóipar	
(elsősorban	a	járműgyártás	és	a	hozzá	kapcsolódó	beszállító	ágaza-
tok)	és	az	építőipar	volt.

•	 A	változó	globális	környezet	és	a	jegybanki	kamatcsökkentések	hatá-
sára	 az	 euróval	 szemben	 a	 forint átlagárfolyama1	 (308,66	 forint/
euró)	2014-ben	4,0%-kal	gyengült	az	előző	évhez	képest.	A	2014.	év	
végi	 árfolyam	 (314,89	 forint/euró)	 6,1%-kal	 volt	magasabb	 az	 egy	
évvel	korábbihoz	képest.

•	 A	 külkereskedelmi termékforgalomban	 2014 novemberében	 –	 az	
első	becslés	szerint	–	a	kivitel	euróértéke	3,2,	a	behozatalé	2,4%-kal	
növekedett	az	előző	év	azonos	hónapjához	képest.	A	külkereskedelmi	
mérleg	 az	 év	 tizenegyedik	 hónapjában	 832	 millió	 euró	 aktívumot	
mutatott,	így	76	millió	euróval	javult	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	

•	 Január–novemberben az	export	értéke	–	szintén	euróban	kifejezve	–	
3,5,	az	importé	4,1%-kal	növekedett	az	előző	év	azonos	időszakához	
képest.	A	külkereskedelmi	mérleg	6166	millió	eurós	aktívummal	zárt,	
164	millió	euróval	kevesebbel,	mint	2013	január–novemberében.	

•	 2014 első tíz hónapjában	a	külkereskedelmi	forgalom	forintban	mért	
árszínvonala	 az	 exportban	 0,9%-kal	 növekedett,	 az	 importban	 nem	
változott,	 így	 a	 cserearány	0,9%-kal	 javult.	 (Nemzeti	 valutánk	egy	év	
alatt	a	főbb	devizákhoz	képest	3,8%-kal	gyengült,	ezen	belül	az	euróhoz	
mérten	4,1,	a	dollárhoz	viszonyítva	pedig	2,2%-kal	értékelődött	le.)

•	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 adatai	 szerint	 a	 folyó fizetési mérleg	 az  
I–III. negyedévet	 3,3	 milliárd	 eurós	 többlettel	 zárta,	 a	 mérleg		
41	millió	euróval	javult	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	Az	áruforga-
lom	többlete	588	millió	euróval	csökkent,	és	2,2	milliárd	eurót	tett	ki.	
A	szolgáltatások	egyenlege	ezzel	szemben	javult,	a	3,5	milliárd	eurós	
szufficit	 277	 millió	 euróval	 haladta	 meg	 a	 2013.	 I–III.	 negyedévit.		
Az	ide	tartozó	tételek	közül	az	utazásokat	2,1	milliárd	eurós,	a	szállí-
tási	 szolgáltatásokat	pedig	1,1	milliárd	eurós	pozitív	 egyenleg	 jelle-
mezte	az	első	kilenc	hónap	során.	Az	elsődleges	jövedelmek	egyenle-
ge	január–szeptemberben	2,0	milliárd	eurós	forráskiáramlást	mutat,	
az	egy	évvel	korábbinál	212	millió	euróval	kevesebbet.	Az	ide	tartozó	
tételek	közül	a	munkavállalói	jövedelmek	egyenlege	1,6	milliárd	eurós	
többlettel,	 a	 befektetések	 jövedelmei	 ugyanakkor	 4,6	milliárd	 eurós	
hiánnyal	 zárták	 az	 I–III.	 negyedévet.	 A	 negyedik	 fő	 részmérleg,	 a	
másodlagos	 jövedelmek	 esetében	 483	 millió	 eurós	 nettó	 forráski-
áramlás	 alakult	 ki	 a	 január–szeptemberi	 időszakra,	 ami	 140	 millió	
euróval	kevesebb	a	2013.	I–III.	negyedévinél.

•	 A	folyó	fizetési	mérleg	és	a	tőkemérleg	együttes	egyenlegeként	kiala-
kuló	–	úgynevezett	felülről	számított	–	külfölddel szembeni finanszí-
rozási képesség	 5,6	 milliárd	 eurót	 tett	 ki	 az I–III. negyedévben,		
254	millió	euróval	 többet,	mint	egy	évvel	korábban.	A	 folyó	 fizetési	
mérlegben,	 valamint	 a	 tőkemérlegben	 elszámolt	 EU-transzferek 
együttes	 egyenlege	 3,4	 milliárd	 eurós	 többletet	 mutatott,	 és		
309	millió	euróval	meghaladta	a	2013.	I–III.	negyedévit.

•	 A	Magyar	 Nemzeti	 Bank	 adatai	 szerint	 2014. szeptember végén	 a	
nemzetgazdaság	bruttó,	a	közvetlen	tőkebefektetéseken	belüli	egyéb	
tőke	nélküli	külföldi adósságállománya	 88,7	milliárd	 euró,	 a	 nettó	
adósságállomány	pedig	36,1	milliárd	euró	volt.	Az	egy	évvel	korábbi-
hoz	 képest	 a	 bruttó	 külföldi	 adósságállomány	 0,4,	 a	 nettó	 pedig	
10,3%-kal	 lett	alacsonyabb.	Szeptember	végén	az	államháztartás	és	
az	MNB	együttes	nettó	külföldi	adósságállománya	15,5	milliárd	eurót	
tett	ki,	8,5%-kal	kevesebbet,	mint	2013.	szeptember	végén.	

•	 2014-ben az államháztartás központi alrendszerének	pénzforgal-
mi	 szemléletű,	 konszolidált	 hiánya	 –	 a	 Nemzetgazdasági	
Minisztérium	 előzetes	 adatai	 alapján	 –	 826	 milliárd	 forint	 volt,		
107	milliárd	 forinttal	 kevesebb,	mint	 2013-ban.	 Az	 államháztartás	
központi	 alrendszerének	 nem	 konszolidált	 bevétele	 17,3	 billió,	
kiadása	 pedig	 18,1	 billió	 forintot	 tett	 ki	 2014-ben,	 5,0,	 illetve		
4,1%-kal	többet	a	2013.	évinél.	A	központi	költségvetés	egyenlege	
148	milliárd	forinttal	javult,	az	éves	deficit	837	milliárd	forintot	tett	
ki.	 A	 társadalombiztosítási	 alapok,	 valamint	 az	 elkülönített	 állami	
pénzalapok	 egyaránt	 6	milliárd	 forintos	 szufficittel	 zárták	 az	 évet,	
ami	az	előbbi	5	milliárd	forintos	javulásának	és	az	utóbbi	46	milliárd	
forintos	romlásának	következtében	állt	elő.

•	 2014 I–III. negyedévében a kormányzati szektor	 nemzeti	 számlák	
európai	rendszere	szerinti	hiánya2	573	milliárd	forint	volt,	ami	a	GDP	
2,6%-ának	 felelt	 meg.	 2013	 I–III.	 negyedévéhez	 képest	 a	 deficit		
97	milliárd	forinttal,	GDP-arányosan	számítva	pedig	0,4	százalékpont-
tal	csökkent.	Egy	év	alatt	a	bevételek	7,2,	a	kiadások	pedig	5,9%-kal	
növekedtek.	A	Magyar	Nemzeti	Bank	adatai	szerint	az államháztartás 
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1		Forrás:	Magyar	Nemzeti	Bank.
2		ESA2010	módszertan	szerint.
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bruttó, konszolidált, névértéken számított „maastrichti” adóssága 
25,1	billió	forint	volt	szeptember	végén,	ami	a	GDP	80,3%-ának	felelt	
meg,	 és	 1,9	 százalékponttal	 magasabb	 volt	 a	 2013.	 szeptember		
véginél.

Ágazati teljesítmények
•	 2014 novemberében a mezőgazdasági termelői árak	 6,8%-kal	mér-

séklődtek	az	előző	év	azonos	időszakához	viszonyítva.	A	növényi	termé-
kek	 ára	 8,3,	 az	 élő	 állatok	 és	 állati	 termékeké	 4,5%-kal	 csökkent.		
A	növényi	termékek	közül	a	legnagyobb	súlyú	gabonafélék	ára	6,7%-kal	
csökkent,	ezen	belül	a	búzáé 2,5%-kal	magasabb,	a	kukoricáé	10%-kal	
alacsonyabb	volt	az	előző	év	novemberinél.	A	burgonya	és	a	gyümölcs-
félék	 ára	 jelentősen	csökkent,	45,	 illetve	29%-kal.	A	vágómarha és a 
sertés	ára	tizedével	kevesebb	lett,	míg	a	tyúktojásé	13%-kal	nőtt.

•	 A	 mezőgazdasági	 termelő	 árak	 2014. január–novemberben	 5,9%-kal	
csökkentek:	a	növényi	termékek	ára	9,1,	az	élő	állatok	és	állati	terméke-
ké	0,7%-kal.	Az	év	első	tizenegy	hónapjában	a	gabonafélék	ára	8,6%-kal	
maradt	el	az	előző	év	azonos	időszakitól.	A	burgonya	és	a	gyümölcsfé-
lék	áresése	volt	a	legerőteljesebb	(21,	illetve	19%).	A	vágóállatok	terme-
lői	ára	enyhén	mérséklődött,	miközben	az	állati	 termékeké	emelkedett,	
ezen	belül	legnagyobb	mértékben	a	tejé	(7,3%).

•	 A	mezőgazdasági	termékek	felvásárlási volumene (értékesítési meny-
nyisége) novemberben	14,	évkezdettől	9,9%-kal	lett	magasabb	az	előző	
év	azonos	időszakinál.

•	 2014-ben	minden	fontosabb	őszi betakarítású növény termésmennyi-
sége magasabb	volt	a	megelőző	évinél.	Gabonafélékből	21,	ezen	belül	
búzából	3,5,	kukoricából	36%-kal	termett	több.	A	repce	és	a	burgonya	
termésmennyisége	 is	 jelenősen	 nőtt	 (28,	 illetve	 12%-kal).	 A	 kukorica	
kiugró,	42%-os	 termésátlag-növekedése mellett,	a	cukorrépáé	(26%)	
és	a	repcéé	(19%)	is	figyelemre	méltó	volt.

•	 Novemberben az ipari termelés volumene	5,8%-kal	haladta	meg	az	egy	
évvel	korábbit.	A	termelés	bővüléséhez	elsősorban	a	járműgyártás,	illet-
ve	a	hozzá	kapcsolódó	beszállító	ágazatok,	valamint	az	élelmiszer-ipari	
termelés	növekedése	 járult	hozzá.	Az	exportértékesítés	volumene	8,0,		
a	belföldi értékesítésé	pedig	1,5%-kal	magasabb	volt,	mint	egy	évvel	
korábban.

•	 Január–novemberben	az	ipari	termelés	7,6%-kal	emelkedett	2013	azo-
nos	időszakához	képest.	Az	ipari	értékesítés	6,2%-kal	nőtt,	ezen	belül	az	
exportértékesítések	9,7,	a	belföldi	értékesítések	1,1%-kal	haladták	meg	
az	egy	évvel	korábbit.	

•	 Az	ipar	nemzetgazdasági ágai	közül	a	termelés	több	mint	kilenctizedét	
adó	feldolgozóipar	termelési	volumene	az	első	tizenegy	hónapban	8,7%-
kal	emelkedett	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	Az	energiaszektor	kibo-
csátása	(villamosenergia-,	gáz-,	gőzellátás,	 légkondicionálás)	ugyanak-
kor	6,9,	a	kis	súlyú	bányászaté	pedig	0,9%-kal	csökkent.	

•	 Az	első	tizenegy	hónapban	minden	feldolgozóipari	alágban	nőtt	a	kibo-
csátás.	 Az	 ipari	 termelés	motorja	 továbbra	 is	 a	 járműgyártás,	 aminek	
volumene	21%-kal	bővült	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	jellemzően	
belföldre	 termelő	 élelmiszeripar	 kibocsátása	 január–novemberben	 4,9,	
az	 elsősorban	 külpiacokra	 értékesítő	 számítógép,	 elektronikai	 optikai	
termék	gyártásának	volumene	pedig	1,1%-kal	emelkedett.	A	 legkisebb	
súlyú	 alág,	 a	 textil-	 és	bőripar	 kibocsátása	 az	 első	 tizenegy	hónapban	
16%-kal	nőtt	2013	azonos	időszakához	képest.	

•	 Január–novemberben	az	iparban	alkalmazásban	állók	létszáma	–	a	leg-
alább	5	főt	foglalkoztató	ipari	vállalkozásoknál	–	2,4,	az	egy alkalmazás-
ban állóra jutó termelés volumene	pedig	5,3%-kal	nőtt.	A	termelékeny-
ség	 a	 feldolgozóiparban	 továbbra	 is	 az	 ipari	 átlagot	 meghaladóan,	
6,1%-kal	emelkedett	az	egy	évvel	korábbi	időszakhoz	képest.

•	 Az	 új rendelések	 volumene	 –	 a	 megfigyelt	 feldolgozóipari	 ágazatok	
körében	–	novemberben	 jelentősen,	23%-kal	emelkedett	2013	novem-
beréhez	viszonyítva.	Az	új	belföldi	rendelések	5,4%-kal	csökkentek,	míg	
az	 új	 exportrendelések	 28%-kal	 emelkedtek.	 A	 november	 végi	összes 
rendelésállomány	24%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.

•	 Az ipari termelői árak novemberben	 0,6%-kal	 magasabbak,	 az	 első 
tizenegy hónap	átlagában	0,4%-kal	alacsonyabbak	voltak,	mint	az	előző	
év	azonos	időszakában.		Január–novemberben	a	két	értékesítési	 irány-
ban	 az	 árak	 továbbra	 is	 ellentétesen	 alakultak:	 a	 hazai	 értékesítés	 árai	
csökkentek,	míg	a	külpiaci	értékesítés	árai	emelkedtek.	A	belföldi érté-
kesítési árak	2,1%-os	mérséklődése	elsősorban	az	energiaárak	vissza-
esésével	függött	össze,	miközben	a	feldolgozóipar	árai	0,8%-kal	emel-
kedtek.	 Az exportértékesítési árak	 január–novemberben	 0,6%-kal	
növekedtek	2013	azonos	időszakához	képest.

•	 Az	építőipari termelés	volumene	novemberben	8,8%-kal	haladta	meg	
a	2013.	novemberit.	Ezen	belül	a	két	építményfőcsoport	termelése	elté-
rően	alakult:	az	épületek	építése	6,3%-kal	csökkent,	míg	az	egyéb	épít-
ményeké	23%-kal	emelkedett.	Utóbbi	növekedése	–	a	korábbi	hónapok-
hoz	hasonlóan	–	az	ország	több	területén	folyó	útépítési	és	vasút-felújí-
tási	munkákkal,	valamint	közműfejlesztésekkel	függött	össze.

•	 Január–novemberben	az	építőipari	termelés	volumene	17%-kal	nőtt	az	
előző	év	azonos	időszakához	képest.	Az	épületek	építése	5,5,	az	egyéb	
építményeké	jelentősen,	28%-kal	emelkedett.

•	 Az új szerződéskötések	volumene	hét	hónapja	csökken,	novemberben	
43%-kal	 kevesebb	 új	 szerződést	 kötöttek	 az	 előző	 év	 azonos	 időszaki	
magas	bázishoz	képest.	Mindkét	építményfőcsoportban	csökkent	az	új	
szerződéskötések	volumene:	az	épületek	építése	esetében	8,5,	az	egyéb	
építmények	 esetében	 54%-kal	 esett	 vissza.	Összességében	 az	 év	 első	
tizenegy	 hónapjában	 14%-kal	 kevesebb	 új	 szerződést	 kötöttek		
2013.	január–novemberhez	képest.

•	 Az	új	szerződések	elmúlt	hónapokban	megfigyelt	csökkenése	következ-
tében	a	november végi szerződésállomány	6,2%-kal	elmaradt	az	egy	
évvel	korábbitól:	az	épületek	építése	esetében	13,	az	egyéb	építmények	
esetében	4,5%-kal.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken	a	vendégek	száma	6,8,	a	vendégéjsza-
káké	 4,9%-kal	 emelkedett	2014 január–novemberében.	 2014	 első	 tíz	
hónapjában	a	belföldi	 forgalom	dinamikusabban	növekedett	a	külföldi-
nél,	 novemberben	 azonban	 ez	 megváltozott.	 Összességében,		
2014	 január–novemberében	 a	 külföldi	 vendégek	 2,0,	 a	 belföldiek		
8,2%-kal	 több	vendégéjszakát	 töltöttek	el	 a	kereskedelmi	szálláshelye-
ken.	 (A	külföldi	 forgalom	volumene	3,4%-kal	haladta	meg	a	belföldit.)		
A	vendégforgalom	bővülése	a	szálláshelyek	árbevételét	is	növelte:	folyó	
áron	összesen	10%-kal	nagyobb	bruttó	bevételt	könyveltek	el,	amihez	a	
szobák	átlagosan	6,5%-os	drágulása	is	hozzájárult.	(Az	ágazat	árszintje	
eközben	2,5%-kal	nőtt.)	A	Széchenyi	Pihenőkártyával	történő	fizetések-
ből	 15	 milliárd	 forint,	 folyó	 áron	 5,5%-kal	 több	 származott	 a		
2013.	 január–novemberinél.	 Az	 e	 pihenőkártyával	 történő	 fizetések	 a	
kereskedelmi	szálláshelyek	bruttó	belföldi	szállásdíjbevételeinek	25%-át	
adták.

•	 A	 vendéglátóhelyek	 eladási	 forgalmának	 volumene	 6,1%-kal	 nőtt	 az	
előző	év	azonos	időszakához	képest,	értéke	2014.	január–novemberben	
összesen	752	milliárd	forintot	tett	ki.

•	 A	 szolgáltató	 ágazatok	 közül	 a	 kiskereskedelmi forgalom volumene	
2014	 novemberében	 5,1,	 az	 első tizenegy hónapban	 –	 folyamatos	
emelkedés	mellett	–	szintén	5,1%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	időszaká-
hoz	képest.	(A	naptárhatástól	megtisztított	adatok	hasonlóan	alakultak.)	
A	vizsgált	időszakon	belül	2014	áprilisában	bővült	legnagyobb	mérték-
ben	 (9,0%)	 a	 forgalom.	 Októberhez	 képest,	 egy	 hónap	 alatt	 0,5%-kal	
emelkedtek	az	eladások.

•	 Január–novemberben	az	összforgalom	csaknem	 felét	 lebonyolító	élel-
miszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek	eladásai	4,8%-kal	halad-
ták	meg	az	előző	év	azonos	időszakit.	Ezen	belül	a	forgalom	több	mint	
háromnegyedét	adó	vegyes	termékkörű	üzleteké	(hiper-	és	szupermar-
keteké,	vegyesboltoké)	2,1%-kal	csökkent,	ezzel	párhuzamosan	–	első-
sorban	a	dohány-kiskereskedelmet	érintő	 jogszabályváltozások	miatt	–	
az	 élelmiszer-,	 ital-,	 dohányáru-szaküzletek	 forgalma	 1,4-szeresére	
emelkedett.	A	nem élelmiszertermékeket forgalmazó kiskereskedelmi 
egységek	forgalma	2014	első	tizenegy	hónapjában	5,3%-kal	emelkedett	
2013	azonos	időszakához	képest.	A	tevékenységcsoporton	belül	a	textil-
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,		 ruházati	és	lábbeli-kiskereskedelem	(16%),	valamint	az	 iparcikk	jellegű	
vegyes	üzletek	(10%)	forgalma	nagymértékben	bővült,	de	a	gyógyszer-,	
gyógyászatitermék-,	 illatszerüzletek	 eladásai	 is	 4,3%-kal	 emelkedtek.		
A	 forgalom	 mintegy	 háromtizedét	 adó	 bútor-,	 műszakicikk-üzletek	
eladásai	 1,1%-kal	növekedtek	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest,	
miközben	 a	 könyv-,	 számítástechnika-	 és	 egyébiparcikk-üzleteké		
1,5%-kal	csökkent.	A	termékek	széles	körére	kiterjedő	csomagküldő	és	
internetes	kiskereskedelemben	a	forgalom	2014	január–novemberében	
34%-kal	emelkedett.	Az üzemanyag-kiskereskedelem	forgalma	január–
novemberben	5,4%-kal	bővült,	miközben	a	járműüzemanyagok	fogyasz-
tói	ára	átlagosan	1,4%-kal	mérséklődött.

•	 A	 kiskereskedelmen	 kívül	 számba	 vett	 gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem	 eladási	 volumene	 2014	 első	 tizenegy	 hónapjában	
3,1%-kal	haladta	meg	az	előző	év	azonos	időszakit.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	alapvető	népmozgalmi mutatók szerint	2014 első tizenegy hónapjá-

ban	több	születés	és	kevesebb	halálozás,	így	mérsékeltebb	ütemű	termé-
szetes	fogyás	jellemezte	hazánkat,	mint	2013	ugyanezen	időszakában.

•	 2014.	 január–novemberben	 83	 534	 gyermek született,	 2,7%-kal		
(2217	fővel)	több	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	a	születési	arányszám	
9,0	ezrelékről	9,3	ezrelékre	emelkedett.	Az	elhunytak	113	848	fős	száma	
1,4%-kal	 (1612	 fővel)	 maradt	 el	 az	 egy	 évvel	 korábbitól,	 a	 halálozási	
arányszám	12,8	ezrelékről	12,6	ezrelékre	mérséklődött.	A	csecsemőha-
landóság 4,6	 ezrelékes	 mutatója	 0,6	 ezrelékponttal	 volt	 alacsonyabb,	
mint	a	2013.	január–novemberi.	2014	első	tizenegy	hónapjában	a termé-
szetes fogyás	(30	314	fő)	üteme	lassult,	3829	fővel	kevesebb	volt	az	egy	
évvel	azelőttinél.

•	 2014	 első	 tizenegy	 hónapjában	 36	 494	házasságot	 kötöttek,	 3,9%-kal	
többet,	mint	egy	évvel	korábban.

•	 2014. szeptember–novemberben	 a	 foglalkoztatottak	 száma	 és	 aránya	
nőtt,	 a	 munkanélkülieké	 csökkent	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.3		
A	 foglalkoztatottak	 száma	 –	 a	 15–64	 éves	 korcsoportban	 –		
4	 millió	 123	 ezer	 fő	 volt,	 189	 ezerrel	 (4,8%-kal)	 meghaladva	 a	 2013.	
szeptember–novemberit,	 így	 a	 foglalkoztatási arány	 egy	 év	 alatt		
3,5	 százalékponttal,	 62,8%-ra	 emelkedett.	 A	 foglalkoztatás	 bővülése	 a	
férfiak	 és	 a	 nők	 körében	 egyaránt	 jelentős	 mértékű	 volt:	 a	 férfiaknál		
(3,6	százalékponttal)	68,9,	a	nők	esetében	(3,2	százalékponttal)	56,7%-ra	
nőtt.	A	munkaerőpiacon	kis	számban	jelen	lévő	15–24	éves	fiatalok	fog-
lalkoztatási	aránya	24,6,	a	 legjobb	munkavállalási	korú,	25–54	éveseké	
80,0,	az	55–64	éveseké	pedig	42,9%-ra	emelkedett.

•	 A	munkanélküliek száma	 –	 2014.	 szeptember–novemberben	 a	 15–64	
éves	népesség	körében	–	320	ezer	fő	volt,	83	ezerrel	(21%-kal)	kevesebb	
az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 A	 munkanélküliségi ráta	 7,2%	 volt,		
2,1	százalékponttal	kisebb	az	egy	évvel	korábbinál.	Nemek	szerinti	bon-
tásban	 a	 munkanélküliség	 egyaránt	 számottevően	 csökkent.	 A	 férfiak	
munkanélküliségi	rátája	(2,2	százalékponttal)	7,0,	a	nőké	(2,1	százalék-
ponttal)	 7,4%-ra	 esett	 vissza.	 A	 15–24	 éves	 fiatalok	munkanélküliségi	
rátája	19,4,	a	25–54	éveseké	6,2,	az	55–64	éveseké	pedig	6,0%-ra	mér-
séklődött.	A	munkanélküliek	46,4%-a	–	az	előző	év	azonos	időszakához	
képest	csökkenő	arányban	–	tartósan,	azaz	legalább	egy	éve	munkanél-
küli,	 míg	 a	 munkakeresés átlagos időtartama	 egy	 év	 alatt	 19,4-ről		
18,2	hónapra	csökkent.4	

•	 A	rendelkezésre	álló	legfrissebb	adatok	alapján	2014-ben bővült	a	foglal-
koztatás	 és	 mérséklődött	 a	 munkanélküliség	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	
viszonyítva.	A	foglalkoztatottak száma	–	a	15–64	éves	korcsoportban	–	
4	millió	 70	 ezer	 fő	 volt,	 ami	 210	 ezer	 fővel	 (5,4%-kal)	 haladta	meg	 a	

2013.	 évit.	 A foglalkoztatási arány	 61,8%	 volt,	 3,7	 százalékponttal	
magasabb	 a	 megelőző	 évinél.	 A	 munkanélküliek száma	 –	 szintén	 a	
15–64	éves	népesség	körében	–	343	ezer	fő	volt,	98	ezer	fővel	(22%-kal)	
kevesebb	a	2013.	évinél,	miközben	a	munkanélküliségi ráta	2,4	száza-
lékponttal,	7,8%-ra	esett	vissza.	

•	 2014. január–novemberben	 a	 nemzetgazdaságban5	 a	 teljes	munkaidő-
ben	alkalmazásban	állók	havi	bruttó átlagkeresete	235	900	forint,	ennek	
–	családi	kedvezmény	nélkül	számított	–	nettó	összege	154	500	forintnak	
felelt	meg.	(A	családi	kedvezmények	figyelembevételével	becsülhető	nettó	
átlagkereset	 161	 300	 forint,	 3,5%-kal	 több	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.)		
A	 bruttó	 és	 a	 nettó	 átlagkereset	 –	 a	 kereseteket	 terhelő	 járulékok	 és	 a	
személyijövedelemadó-szabályok	 változatlansága	 miatt	 –	 egyaránt		
2,7%-kal	volt	magasabb	a	2013.	január–novemberinél.	A	közfoglalkozta-
tás	hatását	kiszűrve	az	átlagkeresetek	növekedési	üteme	szintén	megegye-
zett,	4,8%	volt.	A	versenyszférában	alkalmazásban	állók	nettó	bére	egy	év	
alatt	 4,2%-kal,	 164	 100	 forintra	 nőtt.	 A	 költségvetésben	 dolgozók	 –	 a	
közfoglalkoztatottak	nélkül	számítva	–	157	200	forintot	kerestek,	5,6%-kal	
többet	a	2013.	január–novemberinél,	miközben	a	nonprofit	szervezeteknél	
alkalmazottak	átlagosan	150	400	forintot	kaptak	kézhez,	6,4%-kal	többet	
az	előző	év	azonos	időszakinál.	(A	költségvetési	intézmények	és	a	nonpro-
fit	szervezetek	kiemelését	a	közfoglalkoztatottak	jelentős	száma	indokolja,	
ugyanis	93%-ukat	ebben	a	két	gazdálkodási	formában	alkalmazzák.)

•	 A	költségvetési	szférában	és	a	nonprofit	szervezeteknél	a	foglalkoztatottak	
érintett	körének,	mintegy	217	ezer	főnek	a	keresetbe	nem	tartozó	kompen-
zációt	fizetnek.	Ezen	a	címen	a	költségvetésben	dolgozók	havonta	átlago-
san	bruttó	9700,	a	nonprofit	szervezeteknél	9400	forint	juttatást	kaptak.

•	 A	fogyasztói árak decemberben	tovább	csökkentek:	átlagosan	0,9%-kal	
maradtak	 el	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakitól.	 Az	 év	 folyamán	 az	 infláció	
fokozatos	lassulása,	majd	megszűnése	elsősorban	a	rezsicsökkentéssel	
magyarázható,	bár	–	a	szeszes	italok,	dohányáruk,	valamint	a	szolgálta-
tások	 kivételével	 –	 minden	 főcsoportban	 kisebb-nagyobb	 mértékben	
csökkentek	az	árak.	Legnagyobb	mértékben	a	háztartási	energia	(5,4%),	
valamint	az	egyéb	cikkek,	üzemanyagok	(4,1%)	fogyasztói	ára	esett	visz-
sza.	(Ez	utóbbin	belül	a	járműüzemanyagok	ára	3	hónap	alatt	több	mint	
12%-kal	csökkent,	ami	–	a	 fogyasztásban	elfoglalt	magas	aránya	miatt	
–	a	fogyasztóiár-indexet	1	százalékponttal	mérsékelte.)

•	 Összességében	 2014-ben	 a	 fogyasztói	 árak	 0,2%-kal	 maradtak	 el	 az	
előző	 évitől.	 A	 javak főbb csoportjai közül	 a	 legnagyobb	mértékben	 a	
háztartási	energia	ára	esett	vissza	(12%),	ezen	belül	a	vezetékes	gázért	
15,	az	elektromos	energiáért	12,	a	távfűtésért	pedig	11%-kal	kellett	keve-
sebbet	fizetni,	mint	2013-ban.	A	ruházkodási	cikkek	0,7,	a	tartós	fogyasz-
tási	 cikkek	 pedig	 0,5%-kal	 lettek	 olcsóbbak.	 Az	 előző	 évben	 tapasztalt	
drágulást	követően	az	élelmiszerárak	0,4%-kal	mérséklődtek	egy	év	alatt.	
Ezen	belül	a	tej	és	a	sajt	közel	7%-kal,	a	házon	kívüli	étkezés	pedig	2,6%-
kal	drágult,	miközben	a	cukor	16,	a	liszt	és	a	burgonya	14,	az	étolaj	több	
mint	tizedével	került	kevesebbe.	Az	egyéb	cikkek,	üzemanyagok	0,5%-kal	
lettek	 olcsóbbak,	 ezen	 belül	 a	 járműüzemanyagokért	 2,2%-kal	 kellett	
kevesebbet	fizetni.	Elsősorban	a	dohányáruk	kiskereskedelmi	árrésének	
emelése	miatt	a	legnagyobb	mértékben	a	szeszes	italok,	dohányáruk	ára	
emelkedett	 (6,2%)	 az	 előző	 évhez	 képest,	 ezen	 belül	 a	 dohányáruk		
15%-kal	drágultak.	A	szolgáltatások	 fogyasztói	 ára	1,8%-kal	nőtt,	 ezen	
belül	 a	 közlekedési	 szolgáltatások	 ára	 1,8,	 a	 pénzügyi	 szolgáltatásoké	
7,7%-kal	nőtt,	miközben	a	lakbér,	lakásszolgáltatás	díja	3,4%-kal	csökkent.

•	 2014-ben	 a	 nyugdíjasok árindexe	 az	 átlagosnál	 nagyobb	 mértékben,	
0,6%-kal	 maradt	 el	 az	 előző	 évitől.	 Ennek	 oka	 elsősorban	 az,	 hogy	 a	
fogyasztási	szerkezetükben	–	részben	a	kisebb	háztartásmérettel	össze-
függésben	–	magasabb	a	rezsiköltségek	aránya.

3			A	lakossági	felvételek	nagyrevíziója	–	a	2011.	évi	népszámlálás	szerinti	új	sarokszámok.
4		A	15–74	éves	népességen	belül.
5		A	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.	

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/modsz/lakossagi_felvetelek.pdf
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1.	tábla
Összefoglaló adatok 
(indexek	az	előző	év	azonos	időszakának	százalékában)

1.) 2014. január–november

Megnevezés 2013
2014.

január–október november január–november

Ipari indexek
termelés 101,1 107,8 105,8 107,6
értékesítés belföldre 97,8 101,0 101,5 101,1
értékesítés exportra 104,4 109,9 108,0 109,7
létszám 100,5 102,3 103,0 102,4
termelékenység 100,5 105,5 102,8 105,3

Építőipari termelés indexe 108,5 117,8 108,8 116,7
Mezőgazdasági értékesítés indexe 106,9 109,3 114,0 109,9
Kiskereskedelmi forgalom indexe 101,8 105,1 105,1 105,1
Behozatal értéke, millió euró 74 739 65 083R 6 791 71 874
értékindexe 102,0 104,2 102,4 104,1

Kivitel értéke, millió euró 81 294 70 417R 7 623 78 039
értékindexe 101,7 103,5R 103,2 103,5

Árindexek
ipari termelői árak 100,7 99,5 100,6 99,6
ipari belföldi értékesítési árak 99,5 97,8 98,8 97,9
mezőgazdasági termelői árak 92,2 94,0 93,2 94,1
behozatali forintárak 99,4 100,0 .. ..
kiviteli forintárak 100,0 100,9 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 700 2 816 2 827 2 817
index 101,0 105,0 101,8 104,7

Munkanélküliségi rátaa), % 10,2 .. .. 7,2b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 230,7 234,4 251,3 235,9
nominális index 103,4 102,9 101,1 102,7

Nettó átlagkereset, ezer forint 151,1 153,5 164,6 154,5
nominális index 104,9 102,9 101,1 102,7

a)	A	15–64	éves	népességen	belül.
b)	2014.	szeptember–november.
R	Revideált	adat.
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A	kiadvány	kialakítása	egyedi,	annak	tördelési,	grafikai,	elrendezési	és	megjelenési	megoldásai	a	KSH	tulajdonát	képezik.	Ezek	átvétele,	alkalmazása	esetén	a	KSH	engedélyét	kell	kérni.
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2.) 2014. január–december

Megnevezés 2013
2014.

január–november december január–december

Fogyasztóiár-index 101,7 99,8 99,1 99,8
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –933 –714 –112 –826
Ebből:

központi költségvetés –985 –938 101 –837
társadalombiztosítási alapok 1 198 –193 6

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21411.xls
mailto:info@ksh.hu

