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Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•	 2015	eddig	eltelt	időszakában	a	reálgazdasági	folyamatok	kedvezően	

alakultak	 a	 fejlett	 országok	 többségében.	 A	 Nemzetközi	 Valutaalap	
előrejelzése	szerint	a globális gazdaság teljesítménye	–	a	2014.	évi	
3,4%-os	emelkedést	követően	–	2015-ben	3,1%-kal	bővül	 az	előző	
évhez	képest.	A	növekedés	alakulására	a	geopolitikai	konfliktusok	és	
a	 kőolaj	 árváltozása	mellett	 jelentős	 hatással	 van	 a	 kínai	 gazdaság	
lassuló	növekedési	üteme	is.

•	 2015	 január–szeptemberében Kína gazdasági	 teljesítménye	 6,9,	 az 
Egyesült Államoké 2,5, Japáné	 0,4%-kal	 nőtt1	 az	 előző	 év	 azonos	
időszakához	képest.2

•	 Az	Eurostat	 előzetes	 adatai	 alapján	2015	első	 kilenc	hónapjában	 az 
Európai Unió (EU-28)	tagországainak	együttes	teljesítménye	1,8%-kal3	
emelkedett	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.	 Az	 unió	 legnagyobb	
nemzetgazdaságának	számító	Németország	GDP-je	1,5%-kal3	bővült.

•	 A	magyar	gazdasági	teljesítménye	2013	folyamán	növekedési	pályára	
állt,	 ami	 2015	 eddig	 eltelt	 időszakában	 folytatódott. Hazánk bruttó 
hazai terméke –	 a	 KSH	 gyorsbecslése	 szerint	 – 2015 III. 
negyedévében 2,3, I–III. negyedévében 2,8%-kal	nőtt az	egy	évvel	
korábbi	 magas	 bázishoz	 képest.	 A	 III.	 negyedévi	 növekedés	 ütem	
némileg	lassult	a	korábbi	negyedévekhez	képest.	A	termelési	oldalon	
a	bővülést	alapvetően	az	ipar,	valamint	a	kereskedelem,	szálláshely-
szolgáltatás	 és	 vendéglátás	 teljesítményének	 emelkedése	 okozta,	 a	
mezőgazdaság	teljesítménye	ugyanakkor	visszafogta	a	növekedést.

•	 2015	 január–szeptemberében	 –	 a	 szezonálisan	 és	 naptárhatással	
kiigazított	 index	 szerint	 –	 hazánk	 gazdasági	 teljesítménye	 2,6%-kal	
haladta	meg	az	egy	évvel	korábbi	szintet.	A	rendelkezésre	álló	adatok	
alapján	 a	 régiós	 versenytársak	mindegyikében	 hazánkénál	 nagyobb	
mértékben	 bővült	 a	 GDP:	 Csehországban	 4,3,	 Romániában	 3,7,	
Lengyelországban	3,6,	illetve	Szlovákiában4	3,3%-kal.

•	 A	nemzetgazdasági beruházások	volumene	2015	III.	negyedévében	
3,4,	 I–III.	 negyedévében	 0,3%-kal	 mérséklődött	 az	 egy	 évvel	
korábbi	 magas	 bázishoz	 képest.	 A	 nemzetgazdasági	 ágak	
többségében	 csökkent	 a	 beruházási	 teljesítmény.	 A	 legnagyobb	
beruházó	nemzetgazdasági	ágak	közül	2015	január–szeptemberében	
a	szállítás,	raktározás	fejlesztései	9,1,	az	ingatlanügyleteké	2,5%-kal	

növekedtek,	 a	 feldolgozóipari	 beruházások	 ugyanakkor	 4,6%-kal	
csökkentek.

•	 A külkereskedelmi termékforgalomban 2015. január–szeptember-
ben –	az	első	becslés	szerint	–	a	kivitel	értéke	67,6	milliárd	eurót	tett	
ki,	 7,2%-kal	 nagyobb	 összeget,	 mint	 2014	 azonos	 időszakában.		
A	behozatal	értéke	61,5	milliárd	euró	volt,	5,9%-kal	több	az	egy	évvel	
korábbinál.	Külkereskedelmünk	6,1	milliárd	eurós	többlettel	zárta	az	
első	kilenc	hónapot,	az	egyenleg	1,1	milliárd	euróval	javult	az	előző	év	
azonos	 időszakához	 képest.	 2015. szeptemberben az	 export	
euróértéke	 5,6,	 az	 importé	 pedig	 8,2%-kal	 haladta	 meg	 a	 tizenkét	
hónappal	 korábbit.	 Az	 egyenlegben	 a	 kilencedik	 hónap	 során		
814	millió	eurós	többlet	keletkezett,	ami	126	millió	euróval	kevesebb	
az	egy	évvel	korábbinál.

•	 A	 részletesen	 feldolgozott,	 január–augusztusi	 adatok	 szerint	 a	
külkereskedelmi termékforgalom	volumene	a	kivitel	esetében	8,1,	a	
behozataléban	 6,9%-kal	 bővült	 a	 2014.	 első	 nyolc	 havihoz	 képest.		
A	 külkereskedelmi termékforgalom	 forintban mért árszínvonala 
mérséklődött	 a	 tavaly	 január–augusztusihoz	 képest,	 a	 változás	
mértéke	 az	 exportban	 0,5,	 az	 importban	 1,0%	 volt.	 A	 behozatal	
árszínvonalának	a	kivitelét	meghaladó	mértékű	csökkenése	hatására	
a	cserearány kedvezően	változott,	a	javulás	0,5%-os	volt.	A	forint	az	
euróhoz	 képest	 némileg	 (0,1%-kal),	 a	 dollárhoz	 viszonyítva	 pedig	
jelentősen	(23%-kal)	leértékelődött.

•	 2015. január–októberben	az államháztartás központi alrendszerének 
pénzforgalmi	 szemléletű,	 konszolidált	 hiánya	 –	 a	 Nemzetgazdasági	
Minisztérium	előzetes	adatai	alapján	–	816	milliárd	forint	volt,	7	milliárd	
forinttal	több,	mint	2014	azonos	időszakában.	Az	államháztartás	központi	
alrendszerének	bevétele	 13,5,	 kiadása	 14,3	 billió	 forintot	 tett	 ki,	 amely	
értékek	 egyaránt	 0,8%-kal	 haladták	 meg	 az	 egy	 évvel	 korábbiakat.		
Az	 alrendszeren	 belül	 a	 központi	 költségvetés	 893	 milliárd	 forintos	
hiánnyal	zárta	az	első	tíz	hónapot,	ami	134	milliárd	forinttal	kedvezőbb	az	
egy	évvel	 korábbihoz	képest.	A	 társadalombiztosítási	 alapok	egyenlege	
ezzel	szemben	romlott,	a	42	milliárd	forintos	többlet	143	milliárd	forinttal	
kevesebb,	 mint	 a	 2014.	 január–októberi.	 A	 legkisebb	 mértékű	
egyenlegváltozás	az	elkülönített	állami	pénzalapokat	jellemezte,	amelyek	
35	milliárd	 forintos	 szufficitje	 2	milliárd	 forinttal	 több	 a	 2014.	 első	 tíz	
havinál.

•	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 előzetes	 adatai	 szerint	 2015.	 szeptember	
végén	 a	 háztartások pénzügyi eszközei	 39,6	 ezer	 milliárd	 forintot	
tettek	ki,	8,4%-kal	többet	az	egy	évvel	korábbinál.	A	kötelezettségek	
értéke	8,1	ezer	milliárd	 forint	volt,	az	egy	évvel	ezelőttinél	9,9%-kal	
kevesebb.	 A	 két	 tényező	 különbségeként	 előálló	 nettó	 pénzügyi 
vagyon	31,5	ezer	milliárd	forint	volt,	14%-kal	több	a	2014.	szeptember	
véginél.	 A	 háztartások nettó finanszírozási képessége	 a	 2015	 III.	
negyedévével	záruló	elmúlt	egy	évben	2654	milliárd	forint	volt,	ez	a	
GDP	8,0%-ának	felelt	meg.
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1	Szezonálisan	kiigazított.	
2	Forrás:	OECD.
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Ágazati teljesítmények
•	 Az	időjárás	hatására	2014-ben	kedvezően	alakultak	a	terméseredmények,	

és	 a	 főbb	 állatfajok	 állománya	 is	 bővült.	 2014-ben	 a	mezőgazdaság 
bruttó hozzáadott értékének	(folyó	áron	988	milliárd	forint)	volumene	
14%-kal	bővült,	azonban	2015	I.	félévében	–	részben	a	magas	bázissal	
összefüggésben	–	15%-kal	csökkent	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.

•	 Az	 Eurostat	 előzetes	 adatai	 szerint	 2014-ben	hazánk	 az	Európai Unió	
mezőgazdasági	 kibocsátásának	 2,0%-át	 állította	 elő,	 ezen	 belül	 a	
növényi	termékek	2,3,	az	állatok	és	állati	termékek	1,7%-át.	A	kukorica	
12,	az	ipari	növények	7,7,	a	baromfi	4,0%-a	származik	Magyarországról.

•	 2015-ben	az	előző	évinél	4,6%-kal	kisebb	területen,	2,8%-kal	több,	7,5	
millió	tonna	kalászos gabonát	arattak.	A	termésátlagok	a	rozs	kivételével	
felülmúlták	az	előző	évit.	A	jó	terméshez	hozzájárult	az	előző	év	őszi	és	
az	idei	tavaszi	csapadékos	időjárás.	A	búza	termésátlaga	1991	óta	nem	
volt	ilyen	magas,	az	elmúlt	öt	év	átlagát	22%-kal	haladta	meg.

•	 A	 mezőgazdasági termelői árak 2015 január–szeptemberében		
4,7%-kal	mérséklődtek,	ezen	belül	a	növényi	 termékek	ára	1,8,	az	élő	
állatok	 és	 állati	 termékeké	 9,2%-kal	 csökkent.	 Szeptemberben	 a	
termelői	árak	1,2%-kal	emelkedtek	az	előző	év	szeptemberihez	képest,	
ami	a	növényi	termékek	árának	8,5%-os	emelkedéséből,	valamint	az	élő	
állatok	és	állati	termékek	árának	9,1%-os	csökkenéséből	adódott.	

•	 A	mezőgazdasági	 termelés	 ráfordítási árai	 2015	 I–III.	 negyedévében	
1,8%-kal	alacsonyabbak	voltak	az	előző	év	azonos	időszakinál.	A	folyó	
termelőfelhasználás	árszínvonala	2,5%-kal	csökkent,	a	mezőgazdasági	
beruházásoké	azonban	2,8%-kal	növekedett.

•	 2015 szeptemberében	 az	 ipari termelés	 volumene	 7,8%-kal	 haladta	
meg	az	egy	évvel	korábbit.	A	belföldi	és	az	exportértékesítés	egyaránt	
emelkedett,	 1,3,	 illetve	 9,3%-kal.	 Az	 előző	 hónaphoz	 képest	 az	 ipari	
kibocsátás	–	a	szezonális	és	munkanaphatással	kiigazított	adatok	szerint	
–	2,9%-kal	bővült.

•	 2015 január–szeptemberében	 az	 ipari termelés	 volumene	 6,7%-kal	
haladta	 meg	 az	 egy	 évvel	 korábbit.	 Mindkét	 értékesítési	 irányban	
emelkedtek	 az	 eladások:	 az	 összes	 értékesítés	 közel	 kétharmadát	 adó	
exporteladások	 volumene	 8,9,	 a	 több	mint	 egyharmadát	 adó	 belföldi	
eladásoké	2,6%-kal	növekedett.

•	 2015	első	kilenc	hónapjában	a	termelés	az	ipari	nemzetgazdasági	ágak	
közül	 az	 energiaiparban	 5,3,	 a	 feldolgozóiparban	 7,3%-kal	 nőtt,	 a	
csekély	súlyt	képviselő	bányászatban	9,2%-kal	csökkent	az	egy	évvel	
korábbihoz	képest.

•	 A	 feldolgozóipari alágak	 döntő	 többségében	 bővült	 a	 kibocsátás,	 a	
legnagyobb	 mértékben	 (16%-kal)	 a	 feldolgozóipari	 termelés	
háromtizedét	 jelentő	 járműgyártásban.	 Szintén	 jelentősen	 növekedett	
(15%)	a	kibocsátás	a	gumi-,	műanyag-	és	építőanyag-iparban.	A	szinte	
teljes	 egészében	 exportra	 termelő	 elektronikai	 ipar	 termelése	 4,4,	 az	
élelmiszeriparé	 pedig	 3,7%-kal	 emelkedett.	 Mindössze	 két	 alágban	
mérséklődött	a	termelés,	mindkettőben	a	külpiaci	értékesítés	csökkenése	
miatt:	a	gép,	gépi	berendezés	gyártásában	2,3,	a	kokszgyártás,	kőolaj-
feldolgozás	 területén	 2,2%-kal	 maradt	 el	 a	 kibocsátás	 az	 egy	 évvel	
korábbitól.

•	 2015	 január–szeptemberében	 mindegyik	 régióban bővült	 a	 termelés	
volumene,	 a	 legnagyobb	mértékben	 (11%)	 Dél-Alföldön,	míg	 a	 többi	
régióban	4,3	és	9,8%	közötti	mértékben.

•	 A	 legalább	 5	 főt	 foglalkoztató	 vállalkozások	 körében	 az	 egy alkal-
mazásban állóra számított termelés	 2015	 január–szeptemberében	
4,2%-kal	 haladta	 meg	 az	 egy	 évvel	 korábbit.	 A	 termelékenység	
növekedése	2,8%-os	létszámemelkedés	mellett	következett	be.	Az	ipari	
ágazatok	 többségében	 nőtt	 a	 termelékenység	 az	 egy	 évvel	 korábbi	
időszakhoz	mérten.

•	 2015	szeptemberében	a	megfigyelt	feldolgozóipari ágazatok	összes új 
rendelése 5,4%-kal	magasabb	volt,	mint	egy	évvel	korábban.	Mindkét	
értékesítési	irányban	emelkedett	a	volumen:	az	új	belföldi	megrendeléseké	
6,1,	 az	 új	 exportrendeléseké	 5,2%-kal.	 Az	 ipari	 termelés	 motorjának	
számító	 járműgyártásban	 az	 új	 exportrendelések	 volumene	 13%-kal	
bővült.	 Az	 összes	 rendelésállomány	 volumene	 a	 hó	 végén	 8,5%-kal	

meghaladta	 a	 2014.	 szeptember	 végit,	 ez	 az	 elmúlt	 közel	 két	 év	
legalacsonyabb	növekedési	üteme.

•	 Az	ipari termelői árak	2015.	január–szeptemberben	átlagosan	0,9%-kal	
csökkentek.	Az	értékesítési	irányok	közül	a	belföldi	eladások	árai	3,0%-
kal	csökkentek,	az	exportértékesítésé	viszont	0,4%-kal	emelkedtek.

•	 Az	építőipari termelés volumene	 2013	 februárja	 óta	 –	 három	 hónap	
kivételével	–	emelkedik.	Idén	szeptemberben	a	változatlan	áron	számolt	
termelés	8,1%-kal	nőtt	2014	szeptemberéhez	viszonyítva.	Az	építmény-
főcsoportok	közül	az	épületek	építése	6,0,	az	egyéb	építményeké	9,9%-
kal	bővült.	

•	 Az I–III. negyedévben	az	építőipari	termelés	volumene	összességében	
4,7%-kal	 haladta	 meg	 az	 egy	 évvel	 korábbit.	 Ezen	 belül	 az	 épületek	
építése	2,8,	az	egyéb	építményeké	6,7%-kal	nőtt.	

•	 A	 január–szeptemberben	 kötött	 új építőipari szerződések	 volumene	
közel	14%-kal	alacsonyabb	volt	az	előző	év	azonos	időszakinál.	Az	épí-
tőipari	 vállalkozások	 szerződésállománya	 szeptember	 végén	 49%-kal	
elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól.	

•	 Az	 I–III. negyedévben az	építőipar termelői árai átlagosan	2,4%-kal	
meghaladták	a	2014.	január–szeptemberit.

•	 Január–szeptemberben	4657	új lakás épült,	9,5%-kal	kevesebb,	mint	
egy	 évvel	 korábban.	 Az	 építésügyi	 szakhatóságok	 ugyanakkor	 8616	
lakás építésére adtak ki engedélyt,	24%-kal	többre,	mint	az	előző	év	
azonos	 időszakában.	 A	 használatba	 vett	 lakások	átlagos alapterülete	
100	m2	volt,	2	m2-rel	kevesebb,	mint	egy	évvel	korábban.

•	 A	 szolgáltató	 ágazatok	 közül	 a	 kiskereskedelmi forgalom volumene	
2015 szeptemberében	 5,1,	 az	 I–III. negyedévben 5,9%-kal	 nőtt	 az	
előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest.	 2015	 első	 kilenc	 hónapjában	 az	
összforgalom	 csaknem	 felét	 kitevő	 élelmiszer-eladások	 3,7%-kal	
haladták	meg	az	előző	év	azonos	időszakit.	Ezen	belül	a	forgalom	több	
mint	háromnegyedét	lebonyolító	vegyes	termékkörű	üzleteké	(hiper-	és	
szupermarketeké,	vegyesboltoké),	valamint	az	élelmiszer-,	ital-,	dohány-
áru-szaküzleteké	egyaránt	3,7%-kal	lett	nagyobb.	A	nem élelmiszerter-
mékek	 forgalma	7,6%-kal	növekedett,	 ezen	belül	 az	összes	 tevékeny-
ségcsoportban	emelkedtek	az	eladások.	Az	üzemanyag-kiskereskedelem	
forgalma	–	csökkenő	üzemanyagárak	mellett	–	8,2%-kal	bővült.

•	 A	 kiskereskedelmen	 kívül	 számba	 vett	gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem	forgalmában	5,2%-os	csökkenést	mértünk.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken	a	vendégek	száma	8,4,	a	vendégéjsza-
káké	6,4%-kal	emelkedett	2015	első	kilenc	hónapjában.	A	külföldi	ven-
dégek	6,5,	a	belföldiek	6,3%-kal	több	vendégéjszakát	vettek	igénybe	az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.	(A	külföldi	forgalom	10,4,	a	belföldi	10,3	
millió	vendégéjszakát	ért	 el.)	A	vendégforgalom	bővülése	a	szálláshe-
lyek	árbevételét	is	növelte:	folyó	áron	összesen	12%-kal	nagyobb	bruttó	
bevételt	könyveltek	el,	amihez	a	szobaárak	emelkedése	nagyobb,	a	for-
galom	 bővülése	 kisebb	 mértékben	 járult	 hozzá.	 A	 Széchenyi	
Pihenőkártyával	 történő	 fizetésekből	 14	 milliárd	 forint,	 az	 egy	 évvel	
korábbinál	 folyó	 áron	 4,8%-kal	 több	 származott.	 Az	 időszakon	 belül	
július	 kiemelkedő,	 9,5%-os	 bővülést	 hozott	 a	 vendégforgalomban,	 a	
szállodai	 szobafoglaltság	pedig	a	 III.	negyedév	mindegyik	hónapjában	
kiemelkedő	 volt	 (a	 kétezres	 évek	 megfelelő	 hónapjaihoz	 viszonyítva).	
Ebben	 a	meleg	 időjárás	mellett	 a	 különféle	 rendezvények,	 fesztiválok,	
valamint	a	külföldi	 forgalom	esetében	az	új	 légi	közlekedési	útvonalak	
bevonása	is	szerepet	játszott.

•	 A	 vendéglátóhelyek	 eladási	 forgalmának	 volumene	 11%-kal	 nőtt	 az	
előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest,	 értéke	 az	 első	 kilenc	 hónapban	
összesen	678	milliárd	forintot	tett	ki.

•	 2015 I–III. negyedévében	 a	 nemzetgazdaság	 árutonna-kilométerben	
kifejezett	 áruszállítási teljesítménye	 0,5%-kal	 nagyobb	 volt,	 mint	 egy	
évvel	korábban.	A	helyközi személyszállítás	utaskilométer-teljesítménye	
2,3%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.	A	helyi személyszállításban	
a	2014.	január–szeptemberinél	2,1%-kal	több	utazást	regisztráltunk.

•	 Az	 év	 első	 kilenc	 hónapjában	 146	 ezer	 személygépkocsit helyeztek 
első alkalommal forgalomba	 az	 országban,	 22%-kal	 többet	 az	 egy	
évvel	korábbinál.
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Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	előzetes	népmozgalmi adatok alapján	2015 I–III. negyedévében		

68	647	gyermek született,	0,7%-kal	(461	fővel)	több,	mint	egy	évvel	
korábban,	 a	 születési	 arányszám	 0,1	 ezrelékponttal	 9,3	 ezrelékre	
emelkedett.	 Az	 elhunytak	 99	 286	 fős	 száma	 6,7%-kal	 (6191	 fővel)	
meghaladta	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakit,	 a	 halálozási	 arányszám		
–	 0,9	 ezrelékpontos	 növekedés	 mellett	 –	 13,5	 ezreléket	 tett	 ki.	
A	 halálozások	 száma	 az	 év	 hat	 hónapjában	 több,	 a	május–június	 és	
szeptember	 hónapokban	 kevesebb	 volt,	 mint	 egy	 évvel	 korábban.		
Az	év	eleji	jelentős	halálozási	többlet	alakulását	–	az	előző	év	alacsony	
bázisértéke	 mellett	 –	 a	 tetőző	 influenzajárvány	 is	 befolyásolta.		
A	 július–augusztusi	 átlagos	 6,3%-os	 emelkedés	 hátterében	 a	 tartós	
nyári	 kánikula	 egészségre	 gyakorolt	 negatív	 hatásai	 állhatnak.		
A	 természetes fogyás	 I–III.	negyedévi	30	639	fős	száma	5730	fővel	
volt	 több,	 mint	 2014.	 január–szeptemberben.	 Ezer	 élveszületésre		
4,1	 csecsemőhalálozás	 jutott,	 ami	 0,5	 ezrelékponttal	 maradt	 el	 az		
egy	 évvel	 korábbitól.	 A	 terhességmegszakítások	 száma	 (24	 031)	
4,7%-kal	 csökkent	 a	 2014	 első	 kilenc	 havihoz	 képest.	 2015	 I–III.	
negyedéve	 során	 37	 215	 házasságot kötöttek,	 13%-kal	 (4300-zal)	
többet,	mint	egy	évvel	azelőtt.

•	 2015 III. negyedévében javultak	a	 főbb munkaerő-piaci	mutatók: a	
foglalkoztatottság	 bővült,	 a	 munkanélküliség	 mérséklődött	 az	 egy	
évvel	korábbihoz	képest.	A	foglalkoztatottak száma –	a	15–74	éves	
korcsoportban	–	az	előző	év	III.	negyedévéhez	képest	116	ezer	fővel,	
4	millió	265	ezer	 főre	nőtt.	A	15–64	évesek	 közé	4	millió	228	ezer	
foglalkoztatott	 tartozott,	 számuk	 egy	 év	 alatt	 111	 ezer	 fővel		
(2,7%-kal)	emelkedett.	A	foglalkoztatási arány	–	ugyanezen	időszak	
alatt,	a	15–64	évesek	körében	–	2,2	százalékponttal	64,8%-ra	bővült.	
A	 férfiak	 foglalkoztatási	 mutatói	 nagyobb	 mértékben	 javultak,	
körükben	a	foglalkoztatási	arány	–	2014	III.	negyedévéhez	viszonyítva	
–	2,4	százalékponttal	71,3%-ra,	a	nők	esetében	2,0	százalékponttal,	
58,4%-ra	 nőtt.	 Mindhárom	 fő	 korcsoportban	 emelkedett	 a 
foglalkoztatottság.	A	munkaerőpiacon	kis	számban	jelen	lévő	15–24	
éves	 fiatalok	 foglalkoztatási	 aránya	 26,7	 a	 legjobb	 munkavállalási	
korú, 25–54	 éveseké	 81,3,	 az	 idősebb,	 55–64	 éveseké	 pedig		
46,4%-ra	nőtt.

•	 A	 munkanélküliek száma	 –	 2015	 III.	 negyedévében	 a	 15–64	 éves	
népesség	 körében	 –	 39	 ezer	 fővel	 (12%-kal)	 292	 ezer	 főre	 esett	
vissza,	 miközben	 a	 munkanélküliségi ráta	 6,5%-os	 értéke		
0,9	 százalékponttal	 volt	 alacsonyabb	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.		
A	férfiakat	alacsonyabb	szintű	munkanélküliségi	ráta	(6,2%)	jellemezte,	
mint	 a	 nőket	 (6,8%),	 ugyanakkor	 egy	 év	 alatt	 a	 két	 nem	 esetében	
azonos	 mértékben	 csökkent	 a	 ráta	 értéke,	 1,0	 százalékponttal.	
Mindhárom	 fő	 korcsoportban	 mérséklődött	 a	 munkanélküliség:		
a	15–24	éves	fiatalok	munkanélküliségi	rátája	16,7,	a	25–54	éveseké	
5,6,	 az	 55–64	 éveseké	 pedig	 5,4%	 volt.	 A	munkanélküliek	 49,2%-a	
tartósan,	azaz	 legalább	egy	éve	munkanélküli,	míg	a	munkakeresés 
átlagos időtartama	18,9-ről	19,3	hónapra	nőtt.5

•	 2015. január–szeptemberben	 a	 teljes	munkaidőben	 alkalmazásban	
állók	nemzetgazdasági	szinten6	átlagosan	havi	bruttó	243	000	forintot	
kerestek,	ennek	–	családi	kedvezmény	nélkül	számított	–	nettó	össze-
ge	159	200	forint	volt.	A	kereseteket	terhelő	járulékok	és	a	személyi-
jövedelemadó-szabályok	változatlansága	következtében	a	bruttó	és	a	
nettó	átlagkeresetek	egyaránt	3,9%-kal	haladták	meg	a	2014.	január–
szeptemberit.	 A	 közfoglalkoztatottak	 átlagkereseti	 adatait	 figyelmen	
kívül	 hagyva	 a	 bruttó	 és	 a	 nettó	 bérek	 szintén	 azonos	 mértékben,	
4,0%-kal	 növekedtek.	 A	 nettó	 keresetek	 a	 vállalkozásoknál	 3,8,	 a	
közfoglalkoztatottak	nélküli	közszférában	4,6,	míg	a	nonprofit	szerve-
zeteknél	 3,3%-kal	 voltak	 magasabbak	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.		
(A	költségvetési	 intézményeknél	és	a	nonprofit	szervezeteknél	alkal-
mazzák	a	közfoglalkoztatottak	94%-át.)	A	költségvetési	és	a	nonprofit	
szférában	dolgozók	egy	része	–	az	adó-	és	járulékváltozások	ellenté-
telezését	szolgáló	–	a	keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban része-
sült,	a	juttatás	havi	összege	átlagosan	bruttó	9700,	illetve	9300	forint	
volt.	

•	 A	 fogyasztói	árak	0,3%-os	csökkenése	mellett	a	–	családi	adókedvez-
mény	nélküli	nettó	átlagkereseti	indexből	számított	–	reálkereset	4,2%-
kal	emelkedett	2014	január–szeptemberéhez	viszonyítva.

•	 A	 fogyasztói árak	 –	 az	 átmenetinek	 tűnő	 szeptemberi	 mérséklődést	
követően	–	októberben	újra	enyhén	emelkedtek,	az	infláció	0,1%	volt.	
2015 január–októberében –	mérsékelt	hullámzás	mellett	–	a	fogyasztói	
árak	 átlagosan	 0,2%-kal	 maradtak	 el	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakitól.		
A	 legnagyobb	 mértékben,	 4,7%-kal	 az	 egyéb	 cikkek	 árszínvonala	
csökkent,	 ezen	 belül	 a	 járműüzemanyagoké	 13%-kal	 esett	 vissza.	
Kevesebbe	került	a	háztartási	energia	(3,5%),	de	a	ruházkodási	cikkek	
fogyasztói	 ára	 is	 kissé	mérséklődött	 (0,1%)	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	
képest.	 Drágábbak	 lettek	 ugyanakkor	 a	 szeszes	 italok,	 dohányáruk	
(3,0%),	 a	 szolgáltatások	 (2,0%),	 valamint	 a	 tartós	 fogyasztási	 cikkek	
(0,6%).	Az	élelmiszerárak	gyorsuló	ütemben,	0,6%-kal	 emelkedtek	az	
előző	 év	 azonos	 időszakához	 viszonyítva,	 bár	 az	 egyes	 tételek	 árának	
alakulása	jelentős	eltéréseket	mutat.

•	 A	 2015 január–szeptemberében	 történt	 több	 mint	 12	 ezer	
személysérüléses	közúti közlekedési balesetben 469	volt	a	halálos	
áldozatok	száma,	több	mint	4	ezren	súlyosan,	közel	11,5	ezren	pedig	
könnyebben	 megsérültek.	 2014	 első	 kilenc	 hónapjához	 képest	 a	
halálos	 balesetek	 aránya	 magasabb	 lett:	 a	 balesetek	 3,7%-os	
növekedése	 mellett	 a	 halálos	 közúti	 balesetek	 száma	 8,5%-kal	
emelkedett.

•	 Alkohol	 befolyása	 alatt	 1130	 balesetet	 okoztak,	 az	 összes	 baleset		
9,2%-át.	A	kerékpárosok	és	a	segédmotoros-kerékpárt	vezetők	összes	
baleseteik	 közel	 ötödében	 fogyasztottak	 alkoholt.	A	 személysérüléssel	
járó	balesetet	okozó	motorkerékpárosok	11,	a	személygépkocsi	vezetők	
8,0%-a	volt	ittas.		

5	A	15–74	éves	népességen	belül.
6	A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.



A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/09 Statisztikai tükör 2015/844

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

1.) 2015. január–szeptember

Megnevezés 2014
2015

január–augusztus szeptember január–szeptember

Ipari indexek
termelés 107,7 106,6 107,8 106,7
értékesítés belföldre 100,8 102,8R 101,3 102,6
értékesítés exportra 110,5 108,8R 109,3 108,9
létszám 102,5 102,9R 102,5 102,8
termelékenység 105,3 104,0R 106,0 104,2

Építőipari termelés indexe 113,5 104,1R 108,1 104,7
Mezőgazdasági értékesítés indexe 114,2 112,5 117,0 113,4
Kiskereskedelmi forgalom indexe 105,1 106,0 105,1 105,9
Behozatal értéke, millió euró 78 232 54 079R 7 386 61 465
értékindexe 104,7 105,6R 108,2 105,9

Kivitel értéke, millió euró 84 506 59 386R 8 200 67 586
értékindexe 104,0 107,4R 105,6 107,2

Árindexek
ipari termelői árak 99,6 99,2 98,5 99,1
ipari belföldi értékesítési árak 97,9 97,1 96,3 97,0
mezőgazdasági termelői árak 93,9 94,4 101,2 95,3
behozatali forintárak 100,1 99,0 .. ..
kiviteli forintárak 101,1 99,5 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 823 2 882R 2 921 2 887
index   104,5 102,5R 102,0 102,4

Munkanélküliségi rátaa), % 7,8 .. .. 6,5b)

Bruttó átlagkereset, ezer forint 237,7 243,2R 241,4 243,0
nominális index 103,0 103,7 105,1 103,9

Nettó átlagkereset, ezer forint 155,7 159,3 158,1 159,2
nominális index 103,0 103,7 105,1 103,9

a)	A	15–64	éves	népességen	belül.
b)	2015.	július–szeptember.
R	Revideált	adat.

2.) 2015. január–október

Megnevezés 2014
2015.

január–szeptember október január–október

Fogyasztóiár-index 99,8 99,7 100,1 99,8
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –803 –955 138 –816
Ebből:

központi költségvetés –817 –1 007 113 –893
társadalombiztosítási alapok 8 30 12 42
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