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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/12

Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•	 2014-ben a	 globális	 gazdaság	 helyzetét	 számos	 tényező	 alakította:	

többek	között	a	nyersanyagárak	csökkenése,	a	fejlett	országok	változó	
monetáris	politikája,	valamint	a	geopolitikai	konfliktusok.	A	Nemzetközi	
Valutaalap	becslése	szerint	a	világgazdaság	teljesítménye	2014-ben	
–	az	előző	évivel	megegyező	mértékben	–	3,3%-kal	nőtt.

•	 2014-ben	 az	 Egyesült Államok	 gazdasági	 teljesítménye	 2,4,	Kínáé	
7,4%-kal	bővült,	Japáné	ugyanakkor	stagnált	az	előző	évhez	képest.

•	 Az	előzetes	adatok	alapján	2014-ben	az	Európai Unió (EU-28)	tagor-
szágainak	 együttes	 teljesítménye	 1,4%-kal	 volt	 magasabb	 a	 2013.	
évinél.	Az	unió	 legnagyobb	nemzetgazdasága,	Németország	 teljesít-
ménye	1,6%-kal	emelkedett.

•	 Hazánk bruttó hazai terméke –	a	KSH	gyorsbecslése	szerint	–	2014	
IV.	negyedévében	3,4,	2014 egészében	3,5%-kal	bővült	az	egy	évvel	
korábbihoz	képest.	Ezzel	a	gazdasági	teljesítménnyel	hazánk	az	uniós	
tagországok	rangsorában	az	élmezőnyben	helyezkedik	el.	Az	emelke-
dés	 elsősorban	 a	 mezőgazdasági	 és	 –	 a	 járműgyártás	 és	 a	 hozzá	
kapcsolódó	 beszállítói	 ágazatok	 termelésbővülése	 miatt	 –	 az	 ipari	
teljesítmény	növekedésének	köszönhető.

•	 A	nemzetgazdasági beruházások volumene	2014.	IV.	negyedévben	
1,9,	az	év	egészében	14%-kal	nőtt	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.		
2014-ben	a	nemzetgazdasági	ágak	döntő	többségében	emelkedett	a	
beruházási	 teljesítmény,	 köztük	 a	 legnagyobb	 beruházónak	 számító	
feldolgozóiparban	13%-kal.

•	 Az	előzetes	adatok	alapján	hazánk	külkereskedelmi forgalma	–	euróban	
számítva	– 2014 decemberében	az	exportban	9,2,	az	importban	7,8%-kal	
bővült	a	novemberben	mért	3,1,	illetve	2,1%-os	növekedést	követően.	

•	 Január–decemberben	az	export	euróértéke	3,9,	az	importé	4,3%-kal	
bővült.	A	külkereskedelmi mérleg 2014-ben	6499	millió	eurós	több-
lettel	zárt,	56	millió	euróval	kevesebbel,	mint	egy	évvel	korábban.

•	 2014 január–novemberében	 –	 a	 részletesen	 feldolgozott	 adatok	
szerint	–	a	kivitel	volumene	6,7,	a	behozatalé	8,2%-kal	növekedett	az	
előző	év	azonos	időszakához	képest.	

•	 Az	első	tizenegy	hónapban	Magyarország	uniós	exportjának	volume-
ne	8,4,	az	importé	12%-kal	növekedett,	az	Európai	Unión	kívüli	orszá-
gokba	 irányuló	 kiviteli	 volumen	 szinte	 nem	 változott,	 a	 behozatali	
2,3%-kal	csökkent	az	előző	évihez	képest.

•	 Az	árufőcsoportok közül	a	forgalom	mindkét	irányában	a	legjelentő-
sebb	súlyt	képviselő	gépek	és	szállítóeszközök	kiviteli	volumene	7,9,	
a	behozatalé	7,1%-kal,	a	szintén	jelentős	súlyú	feldolgozott	terméke-
ké	sorrendben	6,8,	illetve	9,1%-kal	növekedett	az	egy	évvel	korábbi-
hoz	képest.

•	 Az	év	első	tizenegy	hónapjában	a	külkereskedelmi forgalom forint-
ban mért árszínvonala	az	exportban	0,9%-kal	emelkedett,	az	import-
ban	szinte	nem	változott,	így	a	cserearány	0,8%-kal	javult.	

•	 Az	államháztartás	központi	alrendszerének	pénzforgalmi	szemléletű,	
konszolidált hiánya	a	Nemzetgazdasági	Minisztérium	részletes	adatai	
alapján	826	milliárd	forint	volt 2014-ben, 107	milliárd	forinttal	keve-
sebb,	 mint	 2013-ban.	 Az	 államháztartás	 központi	 alrendszerének	
egyenlege	idén	januárban	is	javult,	a	deficit	54	milliárd	forintot	tett	ki,	
22	 milliárd	 forinttal	 kevesebbet,	 mint	 2014	 januárjában.	 A	 mérleg	
javulása	2014-ben	és	2015	januárjában	egyaránt	a	központi	költség-
vetésben	végbement	folyamatok	hatására	következett	be.	

•	 A	Magyar	Nemzeti	Bank	előzetes	adatai	szerint	2014	végén	a	ház-
tartások pénzügyi eszközei	 37,0	 billió	 forintot	 tettek	 ki,	 8,1%-kal	
többet	az	egy	évvel	korábbinál.	A	kötelezettségek	értéke	9,1	billió	
forint	volt,	az	egy	évvel	ezelőttinél	0,8%-kal	kevesebb.	A	két	tényező	
különbségeként	előálló	nettó	pénzügyi vagyon	27,9	billió	forint	volt,	
11%-kal	több	a	2013.	év	véginél.	A	kötelezettségek	között	megjele-
nő	devizahitelek állományi	értéke	(4,2	billió	forint)	4,7%-kal	elma-
radt	 az	 egy	 évvel	 korábbitól.	 A	 háztartások nettó finanszírozási 
képessége	 2014-ben	 1882	 milliárd	 forint	 volt,	 ami	 a	 GDP		
5,9%-ának	felelt	meg.

Ágazati teljesítmények
•	 A	mezőgazdaság	 bruttó	 hozzáadott	 értéke	 2014-ben	 előző	 évi	 áron	

21,	folyó	áron	13%-kal	emelkedett,	míg	a	munkaerő-felhasználás	nem	
változott	az	előző	évhez	viszonyítva.	A	termelési	tényezők	jövedelme	
14,	 a	 vállalkozói	 jövedelem	 17%-kal	magasabb	 volt	 a	 2013.	 évinél.		
A	munkaerő	hatékonysága,	azaz	a	termelési	tényezők	munkaerőegy-
ségre	jutó	reáljövedelme	11%-kal	emelkedett.

•	 A	mezőgazdasági	számlarendszer	előzetes	adatai	szerint	a	mezőgaz-
daság kibocsátásának volumene 2014-ben	9,6,	értéke	4,2%-kal	nőtt,	
az	 árak	4,9%-os	csökkenése	mellett.	Az	 ágazat	 eredményességéhez	
elsősorban	 a	 növénytermesztés	 járult	 hozzá,	 ahol	 13%-kal	 bővült	 a	
volumen,	 de	 az	 élő	 állatok	 és	 állati	 termékek	 termelési	 volumene	 is	
nőtt,	5,6%-kal.

•	 Gabonafélékből	 közel	 azonos	 területen	 (2791	 ezer	 hektáron)	 több	
mint	 ötödével	 több	 (16	 millió	 403	 ezer	 tonna)	 gabona	 termett.	
Valamennyi	 fontosabb	 őszi	 betakarítású	 növény	 termésmennyisége	
magasabb	volt	az	előző	évinél,	kukoricából	(9	millió	169	ezer	tonna)	
és	repcéből	(680	ezer	tonna)	rekordmennyiséget	takarítottak	be,	36,	
illetve	 28%-kal	 többet	 a	 2013.	 évinél.	 A	 kukorica	 termésátlaga	 42,		
a	cukorrépáé	26,	a	repcéé	19%-kal	nőtt.

•	 A	 2014.	 december	 1-jei	 állatállomány	 a	 szarvasmarhák	 (2,5%),		
a	 sertések	 (4,4%),	 a	 tyúkok	 (3,6%),	 a	 kacsák	 (0,7%)	 és	 a	 pulykák	
(8,9%)	esetében	nagyobb,	míg	a	juhok	(2,4%)	és	a	ludak	(37%)	ese-
tében	kisebb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.

•	 A	 mezőgazdasági termékek felvásárlásának volumene	 az	 utóbbi		
3	 évben	 gyorsuló	 ütemben	 nőtt,	 2014-ben	 14%-kal.	 A	 növényter-
mesztési	 és	 kertészeti	 termékek	 értékesítése	 nagyobb	 mértékben	
bővült	(21%),	mint	az	élő	állatoké	és	állati	termékeké	(7,1%).
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•	 A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje	–	a	2010-től	3	éven	át	
tartó	növekedés	után	–	2013-ban	7,8,	2014-ben	pedig	6,1%-kal	csök-
kent	 az	 előző	 évhez	 viszonyítva.	 Az	 élő	 állatok	 és	 állati	 termékek	 ára		
4	éves	emelkedést	követően	2014-ben	váltott	 kismértékű	csökkenésre	
(1,1%).	A	növénytermesztési	és	kertészeti	termékek	ára	a	2010	és	2012	
közötti	 két	 számjegyű	 növekedést	 követően	 2013-ban	 14,	 2014-ben	
9,2%-kal	mérséklődött.	

•	 A	mezőgazdasági ráfordítások árszínvonala	a	2013.	évi	2,1%-os	emel-
kedés	után	2014-ben	3,1%-kal	csökkent.	Ez	alacsonyabb	volt	a	termelői	
árak	 mérséklődésénél,	 így	 a	 kettő	 hányadosaként	 számított	 agrárolló	
értéke	96,9%	volt.	A	folyó	termelőfelhasználás	árszínvonala	2014	során	
3,9%-kal	 csökkent,	 ugyanakkor	 a	 mezőgazdasági	 beruházásoké		
2,1%-kal	nőtt.

•	 2014. decemberben az ipari termelés volumene	7,1%-kal	haladta	meg	
az	egy	évvel	korábbit.	Az	ipar	külpiaci	értékesítése	11,	belföldi	értékesí-
tése	pedig	0,9%-kal	emelkedett.

•	 Az	ipari	termelés	volumene	2014-ben	7,6%-kal	nőtt	az	egy	évvel	koráb-
bihoz	 képest.	 A	 külpiaci	 értékesítés	 volumene	 összességében	 9,8,		
a	hazai	eladásoké	1,1%-kal	haladta	meg	a	2013.	évit.

•	 Az	ipari	termelés	több	mint	kilenctizedét	előállító	feldolgozóipar alágai 
közül	 továbbra	 is	a	 legnagyobb	részesedésű	 járműgyártás	volt	az	 ipari	
növekedés	 motorja,	 2014-ben	 volumene	 az	 alágak	 közül	 legnagyobb	
mértékben,	21%-kal	múlta	felül	az	egy	évvel	korábbit,	mindkét	értékesí-
tési	irányban	jelentős	volumenbővülés	mellett.	Az	élelmiszeripar	terme-
lését	 mérsékeltebb	 növekedés	 jellemezte	 (4,8%),	 a	 kivitel	 kismértékű	
emelkedése	mellett	a	hazai	eladások	élénkülése	volt	a	számottevőbb.	

•	 A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körében	az	egy alkalmazás-
ban állóra jutó ipari termelés	éves	szinten	5,1%-kal	nőtt,	ami	2,5%-os	
létszámnövekedés	mellett	következett	be.

•	 2014.	év	végén	a	megfigyelt	feldolgozóipari	ágazatok	összes	rendelés-
állományának	volumene	19%-kal	magasabb	volt	az	egy	évvel	korábbi-
nál.	 Decemberben	 az	új rendelések	 volumene	 14%-kal	 emelkedett	 az	
előző	év	azonos	időszakához	képest,	főként	az	új	exportrendelések	15%-
os	bővülése	következtében.	A	hazai	új	rendelések	2,1%-kal	emelkedtek.

•	 Az	ipari termelői árak	2014-ben	0,4%-kal	mérséklődtek	az	előző	évhez	
képest.	A	belföldi	értékesítés	árai	2,1%-kal	maradtak	el	az	előző	évitől,	
elsősorban	az	energiaszektorban	történt	6,7%-os	árszínvonal-csökkenés	
következtében,	 miközben	 a	 feldolgozóiparban	 0,6%-os	 áremelkedés	
volt.	A	külpiaci	értékesítés	árai	0,7%-kal	emelkedtek	egy	év	alatt.

•	 2014. decemberben az építőipar termelése 2,2%-kal	alacsonyabb	volt	
a	 2013.	 decemberinél.	 Az	 épületek	 építményfőcsoportban	 a	 termelés	
4,9%-kal	csökkent,	az	egyéb	építmények	esetében	1,2%-kal	nőtt.

•	 Az	 építőipari	 termelés	 volumene	2014-ben átlagosan	 14%-kal	 nőtt	 az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.	Az	épületek	építése	4,2,	az	egyéb	építmé-
nyeké	25%-kal	bővült.	Az	új építőipari szerződések volumene	azonban	
17%-kal	 visszaesett.	 Ezzel	 összefüggésben	 az	 építőipari	 vállalkozások	
szerződésállományának	volumene	december	végén	17%-kal	csökkent	
az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.	 Az	 építőipar termelői árai	 2,1%-kal	
emelkedtek	az	előző	évihez	képest.

•	 2014-ben	a	lakásépítés	elmozdult	a	mélypontról.	Éves	szinten	8358	új	
lakás	épült,	ami	15%-kal	több,	mint	egy	évvel	korábban.	Az	építésügyi	
szakhatóságok	 9633 lakás építésére adtak ki engedélyt,	 ez	 28%-os	
növekedést	 jelent	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	Az	építtetői körben 
továbbra	 is	 a	 természetes	 személyek	 vannak	 túlnyomó	 többségben,		
a	vállalkozások	által	épített	lakások	aránya	kissé	mérséklődött.	A	haszná-
latba	 vett	 lakások átlagos alapterülete	 gyakorlatilag	 nem	 változott	 az	
előző	évhez	képest,	megközelítőleg	101	m2	volt.	Éves	szinten	1724	lakás 
szűnt meg,	38%-kal	több,	mint	2013-ban.

•	 A	 szolgáltatóágazatok	 közül	 a	kiskereskedelmi forgalom	 volumene	
decemberben	6,2,	2014 egészében	5,2%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	
időszakához	képest.	2014-ben	az	összforgalom	csaknem	felét	kitevő	
élelmiszer-vásárlások	4,6%-kal	haladták	meg	a	2013.	évit,	ezen	belül	

	 elsősorban	 a	 dohány-kiskereskedelmet	 érintő	 jogszabályváltozások	
miatt	 átrendeződött	 a	 forgalom	szerkezete.	A	nem	élelmiszertermé-
kek	eladási	volumene	5,6%-kal	növekedett.	A	tevékenységcsoporton	
belül	 a	 textil-,	 ruházati-	 és	 lábbeli-kiskereskedelem	 forgalma	 nagy-
mértékben	 bővült	 (15%),	miközben	 a	 könyv-,	 számítástechnika-	 és	
egyéb	iparcikk-üzleteké	1,2%-kal	csökkent.	Az	üzemanyag-kiskeres-
kedelem	forgalma	–	a	mérséklődő	üzemanyagárak	mellett	–	5,8%-kal	
emelkedett.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken	a	vendégek	száma	7,2,	a	vendégéj-
szakáké	5,4%-kal	nőtt	2014-ben.	2014	első	 tíz	hónapjában	a	belföldi	
forgalom	 dinamikusabban	 növekedett	 a	 külföldinél,	 novemberben	
azonban	ez	megváltozott,	az	év	utolsó	két	hónapjában	már	a	külföldi	
forgalom	 bővült	 erőteljesebben.	 Összességében	 2014-ben	 a	 külföldi	
vendégek	2,7,	a	belföldiek	8,3%-kal	több	vendégéjszakát	vettek	igény-
be	2013-hoz	képest.	 (A	külföldi	 forgalom	12,3,	 a	belföldi	11,9	millió	
vendégéjszakát	 tett	 ki.)	 A	 vendégforgalom	 bővülése	 a	 szálláshelyek	
árbevételét	is	növelte:	folyó	áron	összesen	10,4%-kal	nagyobb	bruttó	
bevételt	könyveltek	el,	amihez	a	szobaárak	átlagosan	6,7%-os	emelke-
dése	 is	hozzájárult.	A	Széchenyi	Pihenőkártyával	 történő	 fizetésekből	
15,9	milliárd	forint,	az	egy	évvel	korábbinál	folyó	áron	3,9%-kal	több	
származott.	 Ez	 a	 kereskedelmi	 szálláshelyek	 bruttó	 belföldi	
szállásdíjbevételeinek	25%-át	adta.

•	 A	vendéglátóhelyek	eladási	forgalmának	volumene	6,5%-kal	nőtt	az	előző	
évhez	képest,	értéke	2014-ben	összesen	822	milliárd	forintot	tett	ki.

•	 2014-ben	a	nemzetgazdaság	árutonna-kilométerben	kifejezett	áruszállí-
tási teljesítménye	 3,7%-kal	 nagyobb	 volt	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.		
A	növekedés	a	szállított	 tömeg	9,8%-os	emelkedésével	magyarázható,	
miközben	az	átlagos	szállítási	távolság	rövidebbé	vált.	A	teljesítményből	
68%-os	 aránnyal	 részesedő	 közúti	 áruszállítás	 teljesítménye	 4,3%-kal	
növekedett,	 meghatározóan	 a	 belföldi	 szállítások	 tömegének	 17%-os	
emelkedésével	 összefüggésben.	 A	 vasúti	 szállítás	 teljesítménye	 4,6%-
kal	bővült,	kizárólag	a	belföldi	szállítás	teljesítménynövekedése	miatt.

•	 A	 helyközi személyszállítás	 2014.	 évi	 utaskilométer-teljesítménye	
5,7%-kal	magasabb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	A	teljesítmény	növe-
kedése	 elsősorban	 az	 átlagos	 utazási	 távolság	 hosszabbá	 válásának	
következménye,	 az	 utasok	 száma	 ugyanis	 lényegében	 változatlan	
maradt.	Az	utazási	távolság	változása	alapvetően	azzal	függött	össze,	
hogy	 a	 légi	 közlekedés	 részaránya	 3,6	 százalékponttal	 emelkedett	
(17%-ra),	 ugyanis	 teljesítménye	 a	 szállítási	 módok	 közül	 a	 legna-
gyobb	mértékben,	 harmadával	 nőtt.	 Az	 52%-os	 aránnyal	 részesedő	
autóbuszos	közlekedés	teljesítménye	3,0%-kal	nőtt,	a	vasúti	közleke-
désé	ezzel	szemben	másfél	százalékkal	mérséklődött.	Az	autóbuszos	
közlekedés	 teljesítménynövekedése	 jelentős	 részben	 abból	 fakadt,	
hogy	 a	 nemzetközi	 relációban	 a	 2013.	 évinél	 30%-kal	 több	 utas	
választotta	 ezt	 a	 közlekedési	 eszközt.	 A	 Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér utasforgalma	 9,2	 millió	 fő	 volt	 2014-ben,	
7,5%-kal	több1	az	egy	évvel	korábbinál.

•	 A	 helyi személyszállításban	 2,1	milliárd	 utazást	 regisztráltunk	 2014-
ben,	 ami	 4,7%-os	 növekedés	 a	 2013.	 évihez	 képest.	 Az	 emelkedés	
nagyobbrészt	a	metró	és	a	földalatti	forgalmának	bővülésével	magyaráz-
ható,	ami	–	a	4-es	metró	2014.	március	28-ai	megnyitásával	összefüg-
gésben	–	negyedével	nőtt.	Ezzel	egyidejűleg	a	villamoson	utazók	száma	
2,1%-kal	mérséklődött.	Az	utazások	53%-a	autóbuszokon	valósult	meg,	
az	autóbuszon	utazók	száma	1,9%-kal	emelkedett.

•	 2014-ben	164	ezer	személygépkocsit helyeztek első alkalommal for-
galomba	az	országban,	30%-kal	többet	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	
A	2013-hoz	képest	bekövetkezett	növekedés	nagyobbrészt	a	használt	–	
kétévesnél	idősebb	–	személygépkocsik	forgalomba	helyezésének	emel-
kedésével	magyarázható	(39%),	az	új	személygépkocsik	forgalma	ennél	
kisebb	 mértékben	 nőtt	 (19%-kal).	 Az	 év	 során	 forgalomba	 helyezett	
személygépkocsik	 56%-a	 használt	 volt,	 ami	 közel	 4	 százalékponttal	
magasabb	arány	az	egy	évvel	korábbinál.	

1	 A	repülőtér	utasforgalma	a	külföldi	légitársaságok	forgalmát	is	magában	foglalja,	míg	a	teljesítmény	kizárólag	a	magyar	légi	szállítók	forgalmára	vonatkozik.
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Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	 előzetes	 népmozgalmi adatok	 alapján	 2014-ben	 91	 500	 gyermek	
született,	3,2%-kal	 több,	mint	2013-ban.	A	 teljes	 termékenységi	arány-
szám2	a	2013.	évi	1,34-ról	1,41-ra	nőtt.	A	halálozások	száma	0,5%-kal	
mérséklődött,	az	elhunytak	száma	összesen	126	100	fő	volt.	A	természe-
tes	 fogyás	(34	600	 fő)	3489	fővel	mérséklődött	a	2013.	évihez	képest.	
Ezer	 lakosra	 9,3	 élveszületés	 és	 12,8	 halálozás	 jutott.	 Az	 előbbi		
0,3	ezrelékponttal	magasabb,	az	utóbbi	nem	változott	az	egy	évvel	koráb-
bihoz	 képest.	 Az	 elmúlt	 évben	 a	 csecsemőhalandóság	 4,6	 ezrelékes	
mutatója	0,5	ezrelékponttal	alacsonyabb	volt,	mint	egy	évvel	korábban.		
2014-ben	38	700	házasságot	 kötöttek,	 ami	 4,6%-kal	 (1714-el)	 haladta	
meg	a	2013.	évit.

•	 2014 végén a	2011.	évi	népszámlálás	alapján	továbbvezetett	népesség	
becsült	 lélekszáma	 –	 a	 nemzetközi	 vándorlás	 figyelembevételével	 –		
9	millió	849	ezer	fő	volt.

•	 2014-ben	bővült	a	foglalkoztatottság	és	mérséklődött	a	munkanélküliség	
az	előző	évhez	képest.	A	15–74	éves foglalkoztatottak száma	átlagosan	
4	millió	101	ezer	fő	volt,	208	ezerrel	több,	mint	2013-ban.	A	foglalkozta-
tottak	közül	4	millió	70	ezren	tartoztak	a	15–64	évesek	korcsoportjába,	az	
előző	 évihez	 képest	 210	 ezer	 fővel	 (5,4%-kal)	 többen,	 foglalkoztatási 
arányuk	pedig	3,7	százalékponttal,	61,8%-ra	emelkedett.	A	foglalkoztatás	
bővülése	a	férfiak	körében	valamelyest	nagyobb	mértékű	volt,	foglalkoz-
tatási	arányuk	67,8,	a	nőké	55,9%-ra	emelkedett.	Nőtt	a	foglalkoztatottak	
száma	és	aránya	a	munkaerőpiacon	kis	számban	jelen	lévő	15–24	éves	
fiatalok	(23,5%),	a	legjobb	munkavállalási	korú	25–54	évesek	(79,2%)	és	
az	55–64	évesek	(41,7%)	között	egyaránt.

•	 A	 munkanélküliek száma –	 2014-ben	 és	 a	 15–64	 évesek	 körében	 –	
343	ezer	 fő	volt,	98	ezerrel	(22%-kal)	kevesebb,	mint	2013-ban,	míg	a	
munkanélküliségi ráta	2,4	százalékponttal,	7,8%-ra	esett	vissza.	A	férfi-
ak	 és	 a	 nők	munkanélküliségi	mutatói	 egyaránt	 csökkentek,	 a	 férfiaké	
erőteljesebben.	 Esetükben	 a	munkanélküliségi	 ráta	 7,6,	 a	 nőknél	 pedig	
8,0%-ra	mérséklődött.	 Éves	 összehasonlításban	 a	 15–24	 éves	 fiatalok	
(20,4%),	a	25–54	évesek	(6,8%),	továbbá	az	55–64	évesek	(6,4%)	mun-
kanélküliségi	rátája	egyaránt	csökkent.	A	munkanélküliek	közel	fele	leg-
alább	egy	éve	keresett	állást,	a	munkanélküliség	átlagos	időtartama	egy	
év	alatt	17,9-ről	18,5	hónapra	emelkedett3.	

•	 2014-ben	 a	 teljes	 munkaidőben	 alkalmazásban	 állók	 nemzetgazdasági	
szintű4	havi	bruttó átlagkeresete	237	700,	ennek	–	családi	kedvezmény	

nélkül	számított	–	nettó	összege	155	700	forint	volt.	A	kereseteket	terhe-
lő	járulékok	és	a	személyi	jövedelemadó-szabályok	változatlansága	követ-
keztében	a	bruttó	és	a	nettó	átlagkereset	egyaránt	3,0%-kal	volt	maga-
sabb	a	2013.	évinél.	A	közfoglalkoztatottak	átlagkereseti	adatait	figyelmen	
kívül	 hagyva	 a	 bruttó	 és	 a	 nettó	 bérek	 szintén	 azonos	 mértékben,		
4,9%-kal	 növekedtek.	A	nettó	 keresetek	 egy	 év	 alatt	 a	 vállalkozásoknál	
4,3,	 a	 közfoglalkoztatottak	 nélküli	 köz-,	 illetve	 nonprofit	 szférában		
5,9	 valamint	 6,7%-kal	 emelkedtek.	 (A	 költségvetési	 intézmények	 és	 a	
nonprofit	 szervezetek	 kiemelését	 a	 közfoglalkoztatottak	 jelentős	 száma	
indokolja,	mivel	93%-ukat	ebben	a	két	gazdálkodási	formában	alkalmaz-
ták.)	 A	 költségvetési	 és	 a	 nonprofit	 szférában	 dolgozók	 egy	 része	 a	
keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban részesült,	a	juttatás	havi	össze-
ge	átlagosan	bruttó	9700,	illetve	9400	forint	volt.	

•	 A	 fogyasztói árak 2014-ben	 összességében	 0,2%-kal	 maradtak	 el	 az	
előző	évitől.	Az	év	folyamán	az	 infláció	fokozatos	 lassulása,	majd	meg-
szűnése	elsősorban	a	rezsicsökkentéssel	magyarázható,	bár	–	a	szeszes	
italok,	dohányáruk,	valamint	a	szolgáltatások	kivételével	–	minden	főcso-
portban	 kisebb-nagyobb	 mértékben	 csökkentek	 az	 árak.	 Legnagyobb	
mértékben,	 12%-kal	 a	 háztartási	 energia	 fogyasztói	 ára	 esett	 vissza.		
A	lakosság	csoportjai	közül	leginkább	a	nyugdíjasok	esetében	csökkentek	
az	árak	(0,6%).	A	fogyasztói	árak	mérséklődése	2015 januárjában	foly-
tatódott:	az	árszínvonal	átlagosan	1,4%-kal	volt	alacsonyabb,	mint	előző	
év	januárjában.

•	 A	személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2007	óta	tartó	csök-
kenő	trendje	2013-ban	megtört,	és	a	balesetek	száma	2014-ben	is	eny-
hén	emelkedett.	Az	előző	évinél	1,0%-kal	több,	közel	16	ezer	balesetben	
2014-ben	 20	 750-en	 sérültek	 meg.	 A	 sérülések	 3,0%-a	 halálos	 volt,	
26%-a	súlyos,	71%-a	könnyű	sérüléssel	járt.	A	halálos	balesetek	száma	
6,1%-kal	emelkedett,	és	35-tel	többen	(626	fő)	lelték	halálukat	az	utakon,	
mint	 az	 előző	 évben.	 2014-ben	 3,7%-kal	 kevesebb	 balesetet	 okoztak	
alkohol	hatása	alatt,	mint	2013-ban.	Az	1601	ittasan	okozott	baleset	az	
összes	baleset	tizedét	jelentette.	Az	ittasan	vezetők	51%-a	személygépko-
csiban,	negyede	kerékpáron,	tizede	segédmotoros-kerékpáron	ült.

•	 2014-ben	 329,6	 ezer	 bűncselekményt	 regisztráltak,	 48,3	 ezerrel		
(13%-kal)	kevesebbet	a	2013.	évinél.	A	bűncselekmények	sértettjeiként	
216,5	ezer	természetes	személyt	vettek	nyilvántartásba,	ami	12%-kal	volt	
alacsonyabb	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 Az	 ismertté	 vált	 bűnelkövetők	
száma	egy	év	alatt	1,9%-kal,	105,6	ezer	főre	emelkedett.

2	 A	teljes	termékenységi	arányszám	azt	fejezi	ki,	hogy	egy	nő	élete	során	mennyi	gyermeket	hozna	világra,	amennyiben	az	adott	év	termékenységi	viszonyai	tartósak	lennének.	A	népesség	utánpótlása	
abban	az	esetben	biztosított,	ha	a	mutató	2,1	körül	van.

3	 A	15–74	éves	népességen	belül.
4	 A	legalább	öt	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–december

Megnevezés 2013
2014.

január–november december január–december

Ipari indexek
termelés 101,1 107,6 107,1 107,6
értékesítés belföldre 97,8 101,2R 100,9 101,1
értékesítés exportra 104,4 109,6R 111,1 109,8
létszám 100,5 102,5R 103,1 102,5
termelékenység 100,5 105,1R 104,6 105,1

Építőipari termelés indexe 108,5 116,6R 97,8 114,2
Mezőgazdasági értékesítés indexe 106,9 109,9 158,9 114,2
Kiskereskedelmi forgalom indexe 101,8 105,1 106,2 105,2
Behozatal értéke, millió euró 74 739 71 855R 6 121 77 976
értékindexe 102,0 104,0R 107,8 104,3

Kivitel értéke, millió euró 81 294 78 032R 6 443 84 475
értékindexe 101,7 103,5 109,2 103,9

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

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 700 2 821R 2 841 2 823
index 101,0 104,8R 101,8 104,6

Munkanélküliségi rátaa), % 10,2 .. ..    7,8
Bruttó átlagkereset, ezer forint 230,7 235,9 257,5 237,7
nominális index 103,4 102,7 106,7 103,0

Nettó átlagkereset, ezer forint 151,1 154,5 168,6 155,7
nominális index 104,9 102,7 106,7 103,0

a)	A	15–64	éves	népességen	belül.
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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www.ksh.hu

Elérhetõségek: 

kommunikacio@ksh.hu

Információszolgálat
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2.) 2015. január

Megnevezés 2013 2014 2015. január

Fogyasztóiár-index 101,7 99,8 98,6
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –933 –826 –54
Ebből:

központi költségvetés –985 –837 –104
társadalombiztosítási alapok 1 6 35

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21412.xls
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