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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2016/7

Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•  2016 első felében a globális gazdaságot bővülés jellemezte, a folya-

matok alakulására a nyersanyagok árváltozása és az alacsony hozam-
szintek mellett hatással volt a kínai gazdaság lassuló növekedési 
üteme is. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére 
számított GDP volumene – a 2016. I. negyedévi, 1,7%-os bővülést 
követően – 2016 II. negyedévében 1,6%-kal1 meghaladta az egy 
évvel korábbit. A növekedési ütem 2015 III. negyedéve óta fokozato-
san mérséklődik.

• 2016 I. félévében a meghatározó nemzetgazdaságok közül India 
gazdasági teljesítménye 7,5, Kínáé 6,7, az Egyesült Államoké 1,4, 
Japáné 0,5%-kal nőtt.1

• Az Európai Unió (EU-28) tagországainak együttes gazdasági teljesít-
ménye 2016 I. félévében 1,8%-kal emelkedett az egy évvel korábbi-
hoz képest. Görögország kivételével mindegyik tagországban nőtt a 
teljesítmény, a nagyobb súlyú nemzetgazdaságok közül az Egyesült 
Királyságé 2,1, Németországé 1,8%-kal. A régiós versenytársak 
(Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) mindegyikében 
emelkedett a GDP volumene.2

• A magyar gazdaság teljesítménye 2013 folyamán növekedési pályára 
állt, a bővülés 2016 első felében folytatódott. A nyers (kiigazítás nélkü-
li) adatok szerint Magyarország bruttó hazai terméke 2016 I. negyed-
évében 1,1, a II. negyedévében 2,6%-kal nőtt az egy évvel korábbi-
hoz képest. A termelési oldalon 2016 II. negyedévében a piaci alapú 
szolgáltatások, az ipar és a mezőgazdaság teljesítménye okozta a 
növekedést, az építőiparé ugyanakkor visszafogta az emelkedést. A 
felhasználási oldalon elsősorban a háztartások fogyasztása hatott ked-
vezően a GDP bővülésére. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított 
indexek szerint a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 
1,0, az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva 1,8%-kal emelkedett. 

• 2016 I. félévében a GDP volumene – a 2016. I. negyedévi 1,1 és a 
2016. II. negyedévi 2,6%-os növekedés eredményeként – 1,9%-kal 
meghaladta az egy évvel korábbit. A nemzetközi összehasonlítások 
során használt, szezonálisan és naptárhatással kiigazított index sze-
rint a gazdasági teljesítmény 2016 I. félévében – az uniós átlagtól 
elmaradva – 1,4%-kal emelkedett.

1. ábra
A GDP volumenváltozása*
(az előző év azonos negyedévéhez képest)

• A felhasználási oldalon a gazdasági növekedés alapvetően a fogyasz-
táson alapult. 2016 I. félévében a belföldi felhasználás volumene 
1,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A belső kereslet GDP-
hez viszonyított aránya 88,6% volt, 2,3 százalékponttal alacsonyabb 
a 2015. I. félévinél.

• 2016 első hat hónapjában a háztartások tényleges fogyasztása – 
folytatódó dinamizálódás mellett – 4,3%-kal nőtt az előző év azonos 
időszakához képest. Ezen belül a legnagyobb részarányt képviselő 
háztartások fogyasztási kiadásai 5,0, a kisebb súlyú, háztartásokat 
segítő nonprofit intézményektől kapott juttatások 5,2, a kormányzat-
tól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,1%-kal 
emelkedett. A kiadási csoportok mindegyikében nőtt a volumen.

2. ábra
A GDP és a fogyasztás volumenváltozása
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
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1 Szezonálisan kiigazított adatok szerint. Forrás az OECD adatbázisa.
2 Szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok. Forrás: az Eurostat adatbázisa.
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• A GDP több mint egytizedét adó közösségi fogyasztás 3,9%-kal meg-
haladta az egy évvel korábbi szintet. A háztartások tényleges fogyasztá-
sa és a közösségi fogyasztás együtteséből álló végső fogyasztás 4,3%-
kal bővült.

• A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2016 I. félévében 15%-kal vissza-
esett. A felhasználási tétel GDP-hez viszonyított aránya 15,4% volt, ez 
3,3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

• A gazdasági növekedést visszafogta a – bruttó állóeszköz-felhalmozás 
közel háromnegyedét adó – beruházási teljesítmény alakulása: a nem-
zetgazdasági beruházások volumene 2016 II. negyedévében 20, 2016 
I. félévében 17%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. A csökkenést döntően az uniós forrásból finanszírozott fejleszté-
sek befejeződése okozta, ami a költségvetési szervek beruházásait 
érintette nagyobb mértékben. 2016 első hat hónapjában a beruházások 
több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások 
körében 13, a költségvetésben 52%-kal csökkent a beruházási teljesít-
mény.

• 2016 I. félévében a gép- és berendezésberuházások 0,9, az építési 
beruházások 33%-kal elmaradtak a 2015. I. félévitől.

• 2016 január–júniusában a beruházási teljesítmény a nemzetgazdasági 
ágak többségében csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a legna-
gyobb mértékben (74%-kal) – az uniós forrásból finanszírozott ivóvíz-
javító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő projektek befejezése folytán 
– a víz- és hulladékgazdálkodás területén. A harmadik legjelentősebb 
beruházónak számító szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág beru-
házásainak volumene – elsősorban az uniós forrásból finanszírozott 
útépítések és útfelújítások befejeződése miatt – 58%-kal alacsonyabb 
lett. Szintén az uniós forrásból történő fejlesztések befejeződései miatt 
csökkentek a beruházások a közigazgatásban (26%), az oktatásban 
(23%), valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás ágban 
(51%). 

• Hét nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások, a legjelentősebb 
mértékben (34%) az energiaiparban. A nemzetgazdasági beruházások 
több mint harmadát képviselő feldolgozóipar fejlesztései – a II. negyed-
évi 11%-os emelkedésnek köszönhetően – 4,2%-kal bővültek, amit 
elsősorban néhány alág nagyberuházása okozott. Az év első hónapjai-
ban végrehajtott gyógyfürdő-felújítások és egyházi épületeken elvégzett 
rekonstrukciós munkálatok következtében az egyéb szolgáltatás nem-
zetgazdasági ágban a beruházások 5,6%-kal meghaladták az egy évvel 
korábbit. A művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ág 
beruházásainak emelkedését (26%) néhány, sporttal kapcsolatos nagy-
beruházás okozta. A második legnagyobb beruházónak számító ingat-
lanügyletek nemzetgazdasági ág fejlesztései 1,2%-kal nőttek, elsősor-
ban az üzleti célú ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően.

1. tábla
A 10 legnagyobb beruházó nemzetgazdasági ág beruházási 
teljesítménye, 2016. I. félév

(%)

Nemzetgazdasági ág Megoszlás
Volumenindex, 

előző év azonos 
időszaka = 100,0

Feldolgozóipar 34,9 104,2
Ingatlanügyletek 12,2 101,2
Szállítás, raktározás 10,2 41,9
Kereskedelem, gépjárműjavítás 7,2 110,8
Mezőgazdaság 6,2 88,8
Közigazgatás 4,5 73,8
Energiaipar 4,1 133,7
Információ, kommunikáció 4,0 106,4
Adminisztratív szolgáltatás 3,0 92,9
Művészet és szabadidő 2,1 126,4

Nemzetgazdaság összesen 100,0 82,7

• A külső kereslet pozitívan járult hozzá a GDP bővüléséhez. 2016 I. fél-
évében az export volumene 7,0, az importé 6,9%-kal meghaladta az egy 
évvel korábbit. Az áruforgalom és a szolgáltatás-külkereskedelem mind-
két irányban jelentős mértékben emelkedett. Hazánkat változatlanul 
magas szintű gazdasági nyitottság jellemzi: a külkereskedelmi forga-
lomban – az egy évvel korábbihoz képest 434 milliárd forintos javulás 
mellett – 1,9 ezer milliárd forintos többlet keletkezett, ami a GDP 
11,4%-ával egyenlő. (A korábbi évek I. féléveit tekintve a 2016. I. félévi 
aktívum rekordmértékű.)

• A termelési oldalon a piaci alapú szolgáltatások, a mezőgazdaság és az 
ipar jelentős mértékben támogatták hazánk gazdasági növekedését. A 
bruttó hozzáadott érték3 2016 I. félévében 2,0%-kal emelkedett, ezen 
belül az árutermelő ágak (mezőgazdaság, ipar, építőipar) együttes hoz-
záadott értéke 0,4%-kal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest.

• Az árutermelő nemzetgazdasági ágak közül az ipar teljesítménye 1,7, 
ezen belül a feldolgozóiparé 1,6%-kal bővült az előző év azonos idősza-
kához mérten. A feldolgozóipari alágak közül a legjelentősebb bővülés a 
számítógép, elektronikai és optikai termék gyártásában realizálódott. A 
mezőgazdaság hozzáadott értéke 11%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz 
képest. Az építőipar teljesítménye 25%-kal esett vissza, ezen belül 
leginkább az egyéb építmények építése csökkent.

• A bruttó hozzáadott érték kétharmadát előállító szolgáltató szektor telje-
sítménye 3,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül a 
nemzetgazdasági ágak döntő többsége növekedett, a legnagyobb mér-
tékben (7,1%) a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás. Az üzleti 
szolgáltatások 5,8%-os teljesítményemelkedése részben az adminiszt-
ratív tevékenységek jelentős növekedésének köszönhető. Az informá-
ciótechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, 
kommunikáció nemzetgazdasági ág teljesítménye továbbra is növek-
szik, az I. félévben 4,2%-kal. Egyedül a pénzügyi szolgáltatások hozzá-
adott értéke mérséklődött, 1,0%-kal.

2. tábla
A hozzáadott érték nemzetgazdasági ágankénti alakulása, 
2016. I. félév      (%)

Nemzetgazdasági ág, 
ágcsoport Megoszlás

Volumenindex, 
előző év azonos 
időszaka = 100,0

Mezőgazdaság 3,2 110,8
Ipar 27,6 101,7
Építőipar 2,8 74,9
Kereskedelem, szálláshely-

szolgáltatás 11,7 107,1
Szállítás, raktározás 6,1 103,0
Információ, kommunikáció 5,0 104,2
Pénzügyi szolgáltatások 3,7 99,0
Ingatlanügyletek 8,3 101,3
Üzleti szolgáltatások 9,9 105,8
Közösségi szolgáltatások (közigaz-

gatás, oktatás, egészségügy, 
szociális ellátás) 18,7 100,9

Művészet, szórakoztatás, szabad-
idő, egyéb szolgáltatás 3,1 102,6

Nemzetgazdaság összesen 100,0 101,9a)
a) Piaci áron.

• A külkereskedelmi termékforgalomban 2016. január–júliusban – az 
első becslés szerint – a kivitel értéke 53,7 milliárd eurót tett ki, 1,9%-kal 
többet, mint 2015 ugyanezen időszakában. A behozatal értéke 47,7 
milliárd euró volt, lényegében ugyanannyi (+0,2%), mint egy évvel 
korábban. Külkereskedelmünk az első hét hónapot 6,0 milliárd eurós 
aktívummal zárta, az egyenleg 893 millió euróval javult az egy évvel 
ezelőttihez képest. Júliusban az export értéke 5,2, az importé 6,0%-kal 

3 A bruttó hozzáadott érték nem tartalmazza a termékadók és -támogatások egyenlegét, szemben a bruttó hazai termékkel.
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mérséklődött a tizenkét hónappal korábbihoz viszonyítva, a forgalom 
összértéke 2012 decembere óta a legnagyobb mértékben csökkent.

• 2016 január–júniusában – a részletesen feldolgozott adatok alapján – a 
kivitel volumene 5,4, a behozatalé 6,1%-kal nőtt a tavaly ilyenkorihoz 
képest. A II. negyedévben mindkét forgalmi irányban nagyobb mértékű 
növekedés következett be, mint az elsőben. A gyorsulás az exportban 
volt a határozottabb, aminek hatására a kivitel bővülése nemcsak a II. 
negyedévben, hanem az I. félévet tekintve is meghaladta a behozatalét. 

• Az év első hat hónapjában a forgalom forintban mért árszínvonala 
mérséklődött az egy évvel korábbihoz mérten, a változás mértéke az 
exportban 0,5, az importban 2,8% volt. Az import árszínvonalának az 
exportét meghaladó mértékű csökkenése hatására a cserearány kedve-
zően változott, a javulás mértéke 2,4% volt. A forint az euróhoz képest 
1,7, a dollárhoz viszonyítva 1,6%-kal gyengült a 2015. január–júniusi 
időszakhoz viszonyítva.

3. ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok
(változás az előző év azonos időszakához képest)

Ágazati teljesítmények
• A szarvasmarha-állomány 2010 óta tartó növekedése folytatódott. 

2016. június 1-jén számuk (832 ezer) 14 ezerrel, a teheneké (377 ezer) 
11 ezerrel több volt, mint 2015 júniusában. A 3 milliós sertésállomány 
99 ezerrel, a 183 ezres anyakoca-állomány 21 ezerrel kevesebb az egy 
évvel korábbinál. A 36,7 milliós tyúkállomány 1,2 milliós, a 10,7 milliós 
tojóállomány 539 ezres csökkenés után állt be. A juhok 1,2 milliós 
állománya 34 ezerrel nőtt, ugyanakkor az anyajuhok 809 ezres állomá-
nya 49 ezerrel csökkent 2015 júniusához képest.

• 2016 júliusában az ipari termelés4 volumene 4,7%-kal elmaradt az 
egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index szerint a 
kibocsátás gyakorlatilag nem változott (–0,1%), mivel 2016 júliusában 
kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2015 júliusában. A kereslet 
mindkét értékesítési irányban visszafogottabb volt: a belföldi eladások 
5,0, a külföldi értékesítés 5,8%-kal csökkent. Az ipar nemzetgazdasági 
ágai közül az energiaipar kibocsátása 4,4%-kal bővült, a feldolgozóipa-
ré 4,7, a csekély súlyú bányászaté 18%-kal visszaesett 2015 júliusához 
képest. A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés. A 
három legjelentősebb alág közül az elektronikai iparban 4,8%-kal töb-
bet, a járműgyártásban 8,5, az élelmiszeriparban 6,6%-kal kevesebbet 
termeltek.

• A júliusi ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest – szezonálisan és 
munkanaphatással kiigazítva – 0,4%-kal mérséklődött. 

• 2016 január–júliusában az ipari termelés volumene – hullámzó teljesít-
mény mellett – 1,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bővülés 
forrása a külső kereslet élénkülése volt: az összes értékesítés közel 
kétharmadát adó exporteladások volumene 1,5%-kal nőtt, a több mint 
egyharmadát adó belföldi eladásoké 2,0%-kal mérséklődött. Az ipari 

ágak közül a feldolgozóipar kibocsátása 1,8, az energiaiparé 2,2%-kal 
bővült, a kis súlyú bányászaté ugyanakkor 25%-kal csökkent.

• 2016 első hét hónapjában a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a 
kibocsátás, a legnagyobb mértékben (12%) a szinte teljes egészében 
külpiacra termelő elektronikai iparban. (Az alágon belül a legjelentő-
sebb súlyú elektronikus fogyasztási cikkek gyártása 13%-kal növeke-
dett.) Szintén a feldolgozóipari átlagot meghaladó mértékben bővült a 
fa-, papír- és nyomdaipar (6,4%), a villamos berendezés gyártása 
(6,3%), az egyéb feldolgozóipar (5,8%), a kohászat, fémfeldolgozás 
(4,7%), a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (3,6%), valamint a gumi-, 
műanyag- és építőanyagipar (2,8%). A feldolgozóipari termelés közel 
harmadát adó járműgyártás 0,9%-kal meghaladta az egy évvel koráb-
bit. Utóbbin belül a két meghatározó – az alág kibocsátásából együtte-
sen 97%-kal részesedő – alágazat közül a közúti gépjármű gyártása 
5,3%-kal visszaesett, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása ugyanak-
kor 8,9%-kal növekedett. 

• A feldolgozóipari termelés egytizedét adó élelmiszeripar (élelmiszer, 
ital, dohánytermék) kibocsátása stagnált, ezen belül a legnagyobb 
alágazatának számító húsipar 2,5%-kal bővült. A feldolgozóipar négy 
alágában a termelés csökkent, a legnagyobb mértékben (12%) – első-
sorban a motor, turbina gyártása szakágazat jelentős visszaesése 
következtében – a gép, gépi berendezés gyártásában. 2016 január–
júliusában a gyógyszergyártás 2,3, a vegyi anyag, termék gyártása 
2,2, a legkisebb súlyú textil- és bőripar 0,4%-kal csökkent.

• 2016 január–júliusában az előző év azonos időszakához képest az ipari 
termelés három régióban – Nyugat-Dunántúlon (4,7%), Közép-Magyar-
országon (2,9%), valamint Észak-Alföldön (0,9%) – csökkent, a többi 
négy régióban a kibocsátás 0,6 és 17% közötti mértékben nőtt, legin-
kább a kis súlyú Dél-Dunántúlon.

• 2016 júliusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek 
volumene 5,2, ezen belül az új belföldi rendeléseké 6,3, az új exportren-
deléseké 5,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az 
összes rendelésállomány volumene július végén 4,0%-kal meghaladta 
az egy évvel korábbit. A két legtöbbet termelő alág közül az elektronikai 
ipar rendelésállománya 9,2%-kal nagyobb, a járműgyártásé 2,1%-kal 
alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. 

• A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazás-
ban állóra jutó termelés 2016 első hét hónapjában 1,2%-kal mérsék-
lődött az egy évvel korábbihoz képest. A termelékenység csökkenése 
2,9%-os létszámemelkedés mellett következett be.

• Az építőipari termelés volumene júliusban 18, az első hét hónap 
átlagában 24%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A termelés vissza-
esését főként az okozta, hogy az uniós forrásból végzett munkák 2015 
végéig befejeződtek.

• A két építményfőcsoport termelése júliusban is eltérően változott: az 
épületek építése, ami az összes termelés több mint felét adta, 1,0%-kal 
emelkedett, az egyéb építményeké 32%-kal visszaesett az előző év 
azonos időszakához képest. Az épületek építésének volumennövekedé-
se nagyrészt ipari épületek, kisebb részben oktatási épületek, illetve 
sportlétesítmények építésének az eredménye. Az egyéb építmények 
területén a legnagyobb mértékben az út- és vasút-, illetve közműépítő 
vállalkozások termelése maradt el az előző év azonos időszakitól. 
Összességében 2016 első hét hónapjában az épületek építésének volu-
mene 5,3, az egyéb építményeké 42%-kal visszaesett az előző év azo-
nos időszakához képest.

• Az előző hónaphoz viszonyítva júliusban – a szezonálisan és munka-
naphatással kiigazított index szerint – az építőipar termelése 3,2%-kal 
csökkent.

• A júliusban megkötött új szerződések volumene 3,1%-kal kisebb volt 
az egy évvel korábbinál. Az épületek építésére kötött szerződések 
volumene 88%-kal emelkedett, az egyéb építményeké 41%-kal csök-
kent. Az épületeknél az ipari épületek mellett oktatási, kutatási, illetve 
lakóépületekre kötött szerződések járultak hozzá a növekedéshez. 

4 Az ipar összesen adata a teljes iparra, a többi adat a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körére vonatkozik.
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Évkezdettől az új szerződések volumene 6,4%-kal meghaladta az egy 
évvel korábbit.

• Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 
július végén 17%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázis-
nál. Az épületek építésének július végi szerződésállománya 64%-kal 
magasabb, az egyéb építményeké 2,5%-kal alacsonyabb volt az egy 
évvel korábbinál.

• A szolgáltatóágazatok közül a kiskereskedelmi üzletek forgalmának 
alakulását 2013 óta növekvő tendencia jellemzi. 2016 júliusában az 
eladások volumene 2,9, január–júliusban összességében 4,9%-kal 
nőtt. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 4,0, illetve 5,0%-os 
volt az emelkedés.) Júliusban az előző hónaphoz képest – a szezonáli-
san és naptárhatástól megtisztított index szerint – az üzletek forgalma 
lényegében stagnált (–0,1%).

• Január–júliusban az összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladási volumene 2,7%-kal megha-
ladta az előző év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom több mint 
háromnegyedét lebonyolító vegyes üzleteké (hiper- és szupermarkete-
ké, vegyesboltoké) 2,6, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 
2,8%-kal emelkedett. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgal-
ma összességében 2016 első hét hónapjában 7,8%-kal nőtt az egy 
évvel korábbihoz képest. Ezen belül növekedtek az eladások a textil-, 
ruházati és lábbeliüzletek (13%), a forgalom negyedét adó bútor-, 
műszakicikküzletek (6,8%), a könyv-, számítástechnika- és egyébipar-
cikk-üzletek (5,1%), a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek 
(4,6%), valamint az iparcikk jellegű vegyes üzletek (1,5%) körében, 
mérséklődött viszont a használtcikk-üzletek forgalma (2,2%). A termé-
kek széles körére kiterjedő, ugyanakkor az összforgalom mindössze 
3,0%-át adó csomagküldő és internetes kiskereskedelemben a forga-
lom 29%-kal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-
forgalma január–júliusban 5,1%-kal bővült, miközben a járműüzem-
anyagok fogyasztói ára átlagosan 11%-kal csökkent. 

• Január–júliusban a kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és 
járműalkatrész-üzletek forgalmában 5,1%-os emelkedést mértünk az 
egy évvel korábbihoz képest.

• A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 5,7, a vendégéj-
szakáké 5,5%-kal emelkedett 2016 január–júliusában. A külföldi ven-
dégek 7,5, a belföldiek 7,7 millió vendégéjszakát vettek igénybe, 4,1, 
illetve 6,9%-kal többet, mint egy évvel korábban. 

• Fő küldő országaink többségéből nőtt a forgalom: a Csehországból érke-
ző vendégek által eltöltött éjszakák száma 17%-kal nőtt, a bővülés mérté-
ke az Egyesült Államok, Lengyelország és az Egyesült Királyság esetében 
4–7% közötti mértékű volt. Ausztria viszonylatában a vendégéjszakák 
száma kissé, 0,9%-kal emelkedett, míg a legnagyobb küldő ország, 
Németország esetében 2,0%-os vendégforgalom-csökkenést mértünk. 

• A vendégforgalom bővülése a szálláshelyek árbevételét is növelte: 
216 milliárd forintot, folyó áron 7,2%-kal nagyobb bruttó árbevételt 
könyveltek el, amihez a szobaárak átlagosan 4,8%-os emelkedése is 
hozzájárult. A Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetésekből 11 milli-
árd forint, az egy évvel korábbinál folyó áron 6,0%-kal több bevétel 
származott.

• A szállodák szobakihasználtsága 53,5% volt, az előző évinél 1,7 száza-
lékponttal magasabb. 

• A vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 11%-kal nőtt az 
előző év azonos időszakához képest, értéke 2016 január–júliusában 
összesen 570 milliárd forintot tett ki.

• 2016 I. félévében a Magyarországra érkező külföldi látogatók 23 millió 
alkalommal lépték át a határt, 11%-kal többször, mint egy évvel koráb-
ban. A külföldiek 744 milliárd forintot költöttek, folyó áron 8,8%-kal 
többet, mint 2015 első felében. A magyarok 10%-kal többször, 8,9 
millió alkalommal utaztak határainkon túlra, és 337 milliárd forintot 
költöttek el, ami 20%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az utasfor-
galmi egyenleg így 406 milliárd forint volt, 0,9%-kal több, mint 2015 
első felében.

Termelői és fogyasztói árak
• 2016 júliusában a mezőgazdasági termelői árak 1,2%-kal emelkedtek 

az előző év azonos időszakához képest. A növényi termékek ára 1,2, az 
élő állatok és állati termékeké 1,1%-kal lett magasabb.

• Júliusban a mezőgazdasági termékek közül a gabonafélék ára 2,9, ezen 
belül a kukorica ára közel ötödével (19%-kal) emelkedett, a búzáé 
hasonló mértékben (18%-kal) visszaesett az egy évvel korábbihoz 
képest. A gyümölcsfélék termelői ára 7,8%-kal csökkent, miközben a 
zöldségféléké 2,0, a burgonyáé 7,8%-kal nőtt. Az élő állatok termelőiár-
szintje 5,1%-kal magasabb lett, az állati termékeké 8,7%-kal csökkent. 
A vágósertés felvásárlási ára az elmúlt három hónapban folyamatosan 
növekedett, így az elmúlt két év legmagasabb árát (411 forint/kilo-
gramm) figyelhettük meg júliusban. 

• 2016. január–júliusban a mezőgazdasági termelői árak nem változtak 
az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növényi termékek ára 
2,5%-kal emelkedett, az élő állatok és állati termékeké 4,1%-kal csök-
kent. A zöldségfélék ára 5,4%-kal nőtt, a tejé 12%-kal alacsonyabb lett. 
Ez utóbbi felvásárlási ára 2015 decembere óta csökken, 2016 júliusában 
66 forint volt.

• Az ipari termelői árak 2016 júliusában 2,3, az év első hét hónapjában 
1,9%-kal alacsonyabbak lettek az előző év azonos időszakához képest, 
a mérséklődő tendencia egy éve tart. A termelőiár-csökkenést elsősor-
ban az alap- és nyersanyagok világpiaci árának süllyedése okozza.

• Az ipari belföldi eladások árai közel három éve folyamatosan csökken-
nek: az árak júliusban 3,5, január–júliusban 4,3%-kal maradtak el az egy 
évvel korábbitól. Az év első hét hónapjában az energiaiparban a hazai 
eladások árai – az energiahordozók világpiaci árának alakulásával 
összefüggésben – 5,9%-kal csökkentek. A feldolgozóiparban a belföldi 
értékesítés árai összességében 3,9%-kal alacsonyabbak lettek. Bár az 
árak az alágak többségében emelkedtek, a legjelentősebb súlyúnak 
számító kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás területén viszont – részben az 
alapanyagok világpiaci áralakulása miatt – a legnagyobb mértékben 
csökkentek (20%).

• 2016 január–júliusában az ipari exportértékesítés árai az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva összességében 0,7%-kal mérséklődtek, 
ezen belül a legnagyobb súlyú járműgyártás esetében 2,8%-kal emel-
kedtek. (2016 júliusában az exportértékesítési árak 1,7%-kal elmaradtak 
a 2015. júliusitól.)

• A fogyasztói árak 2016 augusztusában 0,1%-kal mérséklődtek, janu-
ár–augusztus átlagában 0,1%-kal emelkedtek az előző év azonos idő-
szakához képest. Az üzemanyagárak továbbra is jelentősen elmaradtak 
az egy évvel korábbitól, miközben leginkább a szeszes italok, dohány-
áruk drágultak.

• Január–augusztusban a javak főbb csoportjai közül a legnagyobb mér-
tékben (2,3%) a szeszes italok, dohányáruk drágultak, ezen belül a 
dohánytermékekért 4,4%-kal kellett többet fizetni az előző év azonos 
időszakához mérten. A szolgáltatások árszínvonala egy év alatt 1,4%-kal 
nőtt. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,0, ezen belül leginkább a járműveké 
emelkedett: az új személygépkocsiké 1,2, a használtaké 6,4%-kal. Az 
élelmiszerek 0,6%-kal drágultak, a csoporton belül azonban az egyes 
termékek átlagárai változatosan alakultak. A hús, hal és készítményeik 5,4, 
ezen belül a sertéshús – az áfacsökkentés miatt – 17%-kal olcsóbb lett, 
de jelentősen csökkent a tej (8,0) és a sajt (6,3) ára is. Ugyanakkor a liszt 
1,6, a cukor 20%-kal drágult egy év alatt. Az idényáras élelmiszerek ára is 
jelentősen, 13%-kal nőtt, ezen belül a friss gyümölcsökért 6,4, a zöldsé-
gekért 12, a burgonyáért 37%-kal kellett többet fizetni. A házon kívüli 
étkezés árszínvonala 3,1%-kal emelkedett. A ruházati cikkek fogyasztói 
ára az első nyolc hónapban 0,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A 
legnagyobb mértékben, 4,0%-kal az egyéb cikkek (gyógyszerek, jármű-
üzemanyagok, illetve lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos, 
valamint kulturális cikkek) fogyasztói ára csökkent, ezen belül a jármű-
üzemanyagokért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. A háztartási energia 
árszínvonala 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül a legfőbb rezsitételek 
(elektromos energia, vezetékes gáz, távfűtés) ára nem változott.
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• 2016 január–augusztusában a nyugdíjasok árindexe 0,4%-kal megha-
ladta az előző év azonos időszakit.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
• Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2016 első hét hónapjára az 

egy évvel korábbinál kevesebb születés és halálozás, valamint lassuló 
ütemű népességcsökkenés volt jellemző.

• Az előzetes adatok szerint 2016. január–júliusban 51 882 gyermek 
született, ami 1,4%-kal (759 fővel) elmaradt a 2015. azonos időszaki-
tól. Az elhunytak száma (72 477 fő) 9,7%-kal (7760 fővel) kevesebb 
volt az előző év azonos időszakinál. Ezer lakosra 9,1 élveszületés és 
12,7 halálozás jutott: előbbi 0,1, utóbbi 1,3 ezrelékponttal alacsonyabb 
a 2015. évinél. A csecsemőhalandóság 4,3 ezrelékes értéke 0,1 ezre-
lékponttal elmaradt az egy évvel korábbihoz mérten.

• A természetes fogyás üteme lassult, mivel a halálozások abszolút 
száma nagyobb mértékben csökkent, mint a születéseké. A fogyás 
mértéke 20 595 fő volt, szemben az egy évvel ezelőtti 27 596-tal.

• Folytatódott a házasságkötések számának évek óta tartó emelkedése: 
2016 első hét hónapjában 28 714 házasságot anyakönyveztek, 17%-kal 
(4192-vel) többet, mint egy évvel korábban.

• 2016. május–júliusban a korábbi időszakra jellemző tendenciák folyta-
tódtak a munkaerőpiacon: a foglalkoztatási és a munkanélküliségi 
mutatók egyaránt javultak az egy évvel korábbihoz képest. A 15–74 éves 
korcsoporton belül a foglalkoztatottak száma 4 millió 372 ezer fő volt, 
ami 148 ezer fős növekedés a 2015. május–júliusihoz viszonyítva. A 
bővüléshez a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak lét-
szám-emelkedése 128 ezer fővel járult hozzá, a közfoglalkoztatottak 
köre 13 ezer fővel nőtt, míg a külföldi telephelyen dolgozók száma – 
mintavételi hibahatáron belül – 7 ezer fővel volt magasabb a 2015. 
május–júliusinál. A foglalkoztatottak közül 4 millió 332 ezren tartoztak a 
15–64 évesek korcsoportjába, ez 143 ezer fővel (3,4%-kal) meghaladta 
az egy évvel korábbit, foglalkoztatási arányuk pedig 2,7 százalékpont-
tal, 66,9%-ra emelkedett. A nők foglalkoztatási mutatói némileg 
nagyobb mértékben javultak, körükben a foglalkoztatási arány egy év 
alatt 2,9 százalékponttal, 60,6%-ra, a férfiaké 2,6 százalékponttal, 
73,2%-ra nőtt. Bővült a foglalkoztatottak száma és aránya a munkaerő-
piacon kis számban jelen lévő 15–24 éves fiatalok, a legjobb munkavál-
lalási korú, 25–54 évesek, valamint az 55–64 évesek körében egyaránt. 
(Ezen korcsoportokhoz tartozók foglalkoztatási aránya 28,5, 82,6 és 
50,2% volt.)

• A 15–64 éves korcsoportban a munkanélküliek száma 227 ezer fő volt, 
negyedével (77 ezer fővel) kevesebb a 2015. május–júliusinál, miköz-
ben a munkanélküliségi ráta egy év alatt 1,8 százalékponttal, 5,0%-ra 
esett vissza. (A negyedéves adatokkal összevetve a munkanélküliség 
jelenlegi szintje a munkaerő-felmérés közel 24 éves történetének egyik 

legalacsonyabb értéke volt.) A nőket alacsonyabb szintű munkanélküli-
ség jellemezte, mint a férfiakat (4,9 és 5,1%), egyúttal esetükben a 
javulás mértéke is nagyobb mértékű volt (2,3 és 1,4 százalékpont). 
Mindhárom fő korcsoportban mérséklődött a munkanélküliek száma és 
aránya. A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája 12,8, a 25–54 
éveseké 4,5, az 55–64 éveseké 3,7%-ra csökkent. A munkanélküliek 
49,6%-a tartósan, azaz legalább egy éve munkanélküli, míg a munka-
keresés átlagos időtartama 18,8 hónap volt.5 

• 2016. júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó 
átlagkeresete – nemzetgazdasági szinten6 – 257 900 forint volt, 5,1%-
kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A nettó átlagbér családi 
kedvezmény nélküli összege 170 800 forintot tett ki, 6,7%-kal többet a 
2015. júliusinál. A családi kedvezményt is figyelembe véve pedig 
178 000 forintra becsülhető a nettó átlagkereset. (2016-ban a személyi 
jövedelemadó mértéke 1 százalékponttal csökkent az előző évekhez 
képest, ennek következtében a bruttó és a nettó keresetek növekedési 
üteme 2016 januárjától eltér egymástól.)

• 2016. január–júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
nemzetgazdasági szinten bruttó 257 900 forintot kerestek havonta, 
5,9%-kal többet az egy évvel korábbinál, miközben a nettó átlagbér 
– családi kedvezmény nélkül számolva – egy év alatt 7,5%-kal, 171 500 
forintra nőtt. 2016-ban a családi adókedvezmény igénybevételének 
szabályai – elsősorban a kétgyermekes családok esetében – jelentősen 
módosultak, befolyásolva a nettó keresetek nagyságát és változását. A 
kedvezményt is figyelembe véve a nettó kereseti átlag 178 600 forintra 
becsülhető. A keresetek növekedési ütemére a minimálbér és a garan-
tált bérminimum emelkedésének, a fegyveres testületek illetményeme-
lésének,7 valamint a szociális területen dolgozók részére kifizetett 
kiegészítő pótléknak volt döntő jelentősége. A közfoglalkoztatottak nél-
küli adatok alapján a bruttó átlagkereset 6,4, a nettó 8,1%-kal haladta 
meg a 2015. január–júliusit. A vállalkozásoknál alkalmazásban állók 
havi nettó átlagkeresete 181 900 forint volt, 6,8%-kal több az egy évvel 
korábbinál. A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a költségvetés terüle-
tén nettó 179 000 forintot kerestek, 11,7%-kal többet, mint 2015. 
január–júliusban, miközben a nonprofit szervezeteknél dolgozók 
164 400 forintot kitevő átlagbére egy év alatt 7,0%-kal emelkedett. 
(A költségvetési intézmények és a nonprofit szervezetek kiemelését a 
közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja, mivel 94%-uk ebben a 
két gazdálkodási formában dolgozott.) 

• A fogyasztói árak 0,1%-os emelkedése mellett a – családi kedvezmény 
nélküli – reálkereset 7,4%-kal meghaladta a 2015. január–júliusit.

• A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, mintegy 
146 ezer fő – az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló – a 
keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi 
összege átlagosan bruttó 9600, illetve 9500 forint volt.

5 A 15–74 éves népességen belül.
6 A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
7 Ezen belül a nettó átlagkereset a honvédelemben 49, a közbiztonság, közrend területén 29, a tűzvédelemben 31%-kal meghaladta az előző év január–júliusit.
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Összefoglaló adatok 

Mutató 2015 2015. 
III. negyedév

2015. 
IV. negyedév

2016. 
I. negyedév

2016. 
II. negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 2,9 2,4 3,2 1,1R 2,6
Beruházás 3,8R -5,2R 10,8R -12,6R -20,3
A háztartások tényleges fogyasztása 2,6 2,5 3,2 4,0 4,6

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele -2,0 –1,9 –1,8 0,1  ..

Ezer darab
Az épített lakások száma 7,6 1,6 3,0 1,4  2,0

Mutató 2015 2016. 
február–április

2016. 
március–május

2016. 
április–június

2016. 
május–július

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 6,8 5,8 5,5 5,1 5,0
Foglalkoztatási arány 63,9 65,6 66,0 66,4 66,9

Mutató 2015 2016. május 2016. június 2016. július 2016. 
január–július

Száma, fő
Élveszületések 91 690 6 913R 7 502R 8 179 51 882
Halálozások 131 697 10 233R 9 626R 9 181 72 477
Természetes szaporodás/fogyás –40 007 –3 320R –2 124R -1 002 -20 595

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke 81 865R 6 840R 7 334 6 621+ 47 681+
Kivitel értéke 90 460R 7 586R 8 445 7 283+ 53 719+
Egyenleg 8 595R 746R 1 112 662+ 6 038+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 6,3R 9,2 6,6 .. 6,1a)

Kivitel volumene 7,8R 9,5 7,4 .. 5,4a)

Mezőgazdasági értékesítés volumene 4,3 14,3 6,0 33,5 10,0
Mezőgazdasági termelői árak 0,4 2,4 1,5 1,2 0,0
Ipari termelés volumene 7,4 9,4 -0,3 -4,7 1,3
Ipar belföldi értékesítésének volumene 2,8 5,2 -4,1 -5,8 -2,0
Ipari exportértékesítés volumene 9,8 8,7 -0,9 -5,0 1,5
Feldolgozóipari új rendelések volumene – 1,3 -2,6 -5,2 –
Ipari termelői árak -0,9 -2,2 -2,6 -2,3 -1,9
Építőipari termelés volumene 3,0 -25,8 -16,2 -17,6 -24,1
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 5,7 6,8 5,7 2,9 4,9
Kereskedelmi szálláshelyek

összes vendégei 7,9 1,0 1,8 8,7 5,7
összes vendégéjszakái 6,0 1,0 1,5 8,2 5,5

Alkalmazásban állók létszáma 2,5 4,0 3,1 2,6 3,4
Bruttó átlagkereset, nominális 4,3 5,9 5,7 5,1 5,9
Nettó átlagkereset, nominális 4,3 7,5 7,3 6,7 7,5
Fogyasztói árakb) -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,1
a) 2016. január–június.
b) 2016. augusztus: –0,1%.
..  Nincs adat.
 + Előzetes adat.
R Revideált adat.
– A jelenség nem fordult elő.
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MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK

Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
3.1.1. A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei
3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) termelése folyó áron 
3.1.5. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei, 

2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka = 100,0 
3.1.9. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó áron 
3.1.12. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának 

volumenindexei, 2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka 
= 100,0 

További táblázatok

Beruházás
3.3.1.  A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke gazdasági 

ágak szerint
3.3.2.  A nemzetgazdasági beruházások volumenindexei gazdasági 

ágak szerint
További táblázatok

Külkereskedelem
3.5.2.  A külkereskedelmi termékforgalom euróban, 

árufőcsoportonként
3.5.4.  A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei 

árufőcsoportok szerint
3.5.7.  A külkereskedelmi termékforgalom euróban, országcsoportok 

szerint
3.5.9.  A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei 

országcsoportok szerint 
3.6.9.  A külkereskedelmi termékforgalom árindexei országcsoportok 

szerint 
3.6.10.  A külkereskedelmi termékforgalom árindexei árufőcsoportok 

szerint
További táblázatok

Kormányzati szektor
3.1.23.  A kormányzati szektor főbb adatai
3.1.24.  A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái

ÁGAZATI TELJESÍTMÉNYEK

Mezőgazdaság
4.1.1.  Állatállomány
4.1.6.  A mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) 

volumenindexei 
3.6.11.  A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei
3.6.13.  A mezőgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló
4.1.19. A fontosabb szántóföldi növények betakarított területe, összes 

termése és termésátlaga
4.1.20. A fontosabb zöldségfélék betakarított összes termése
4.1.21. A szőlő és a fontosabb gyümölcsfajok összes termése
További táblázatok

Ipar
4.2.1.  Az ipari termelés és értékesítés értéke
4.2.2.1.  Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei, az előző év 

azonos időszaka = 100,0 
4.2.2.2.  Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei szezonálisan 

és munkanappal kiigazítva 
4.2.4.  Az ipari termelés értéke alágak szerint 
4.2.5.  Az ipari termelés volumenindexei alágak szerint, az előző év 

azonos időszaka = 100,0 
4.2.12.  Az ipar belföldi értékesítése alágak szerint 
4.2.13.  Az ipar belföldi értékesítésének volumenindexei alágak szerint, 

az előző év azonos időszaka = 100,0 
4.2.16.  Az ipar exportértékesítése alágak szerint 
4.2.17.  Az ipar exportértékesítésének volumenindexei alágak szerint, 

az előző év azonos időszaka = 100,0 
4.2.28.  Az ipari termelékenység indexei alágak szerint, az előző év 

azonos időszaka = 100,0
4.2.29.  A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállománya
4.2.32.  A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelései
3.6.18.  Az ipar termelőiár-indexei
3.6.19.  Az ipar belföldi értékesítésének árindexei
3.6.20.  Az ipar exportértékesítésének árindexei 
További táblázatok

Építőipar
4.3.1.  Az építőipari termelés értéke és volumenindexe 

építményfőcsoportonként
4.3.2.  Az építőipari termelés értéke és volumenindexe ágazatonként 
4.3.3.  Az építőipari termelés fixbázisú és havi volumenindexei 

építményfőcsoportonként
4.3.4.  Az építőipari vállalkozások szerződéseinek értéke és 

volumenindexei, építőipar összesen 
3.6.25.  Az építőipar termelői árindexei 
További táblázatok

Lakásépítés, lakáspiac
2.3.1.  Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés 

(negyedéves adatok) 
2.3.2.  Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés (kumulált adatok) 
2.3.3.  Kiadott új építési engedélyek (kumulált adatok) 
2.3.4.  Kiadott új építési engedélyek (havi adatok) 
2.3.6.  Lakáspiaci árindex 
További táblázatok

Kiskereskedelem
4.4.9.  A kiskereskedelmi üzletek forgalma
4.4.10.  A kiskereskedelmi üzletek forgalmának kiigazítatlan 

volumenindexe
4.4.11.  A kiskereskedelmi üzletek forgalmának naptárhatástól 

megtisztított volumenindexe
További táblázatok

TÁBLÁZATOK
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Turizmus, vendéglátás
4.5.15.  A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 

szállástípusonként
4.5.16.  A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 

szállástípusonként 
4.5.17.  Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma országok 

szerint
4.5.18.  A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 

turisztikai régiónként
4.5.19.  A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevételei 

szállástípusonként
4.5.20.  A szállodák összefoglaló adatai
4.5.23.  A vendéglátóhelyek eladási forgalma
További táblázatok

Szállítás, közlekedés
4.6.1.  Belföldi áruszállítás
4.6.2.  Nemzetközi áruszállítás
4.6.3.  Áruszállítás összesen
4.6.14.  Helyközi személyszállítás 
4.6.15.  Helyi személyszállítás
4.6.16.  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma 

országonként 
4.6.17.  Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett 

személygépkocsik száma gyártmány szerint 
További táblázatok

Információ, kommunikáció
4.7.1.  Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások száma 
4.7.3.  Mobil-előfizetések és hívások száma 
4.7.7.  Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások 

szerint 
További táblázatok

TÁRSADALMI ÉS JÖVEDELMI FOLYAMATOK

Demográfiai helyzet
1.1. Népmozgalom 
További táblázatok

Foglalkoztatottság, munkanélküliség
2.1.0.1.  A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi 

adatok 
2.1.0.2.  A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi 

adatok 
2.1.1.1.  A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása
2.1.1.2.  A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása
2.1.1.3.  A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása
2.1.1.4.  A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása 
További táblázatok

Alkalmazásban állók, keresetek
2.1.31.  Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen
2.1.32.  Összefoglaló táblák – vállalkozások összesen
2.1.33.  Összefoglaló táblák – költségvetés összesen
2.1.34.  Összefoglaló táblák – nonprofit szervezetek összesen
További táblázatok

Fogyasztói árak
3.6.1.  Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások főbb 

csoportjai szerint
3.6.2.  Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások részletes 

csoportjai szerint
3.6.5.  Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos fogyasztói 

átlagára 
További táblázatok

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.2.  Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.6.  Ittasan okozott balesetek
További táblázatok

TERÜLETI ADATOK
Népesség, népmozgalom
Társadalom
Általános gazdasági mutatók
Gazdasági ágazatok

NEMZETKÖZI ADATOK
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