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Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
•	 A	túlnyomórészt fejlett országokat	tömörítő	OECD	egészére	számított	

GDP	 volumene	 2017	 I.	 negyedévében	 2,0%-kal	 meghaladta	 az	 egy	
évvel	korábbi	szintet.	A	világgazdasági	folyamatokat	leginkább	megha-
tározó	globális	szereplők	közül	Kína	gazdasági	teljesítménye	6,9,	Indiáé	
6,2,	 az	 Egyesült	 Államoké	 2,1,	 Japáné	 1,3%-kal	 bővült	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	viszonyítva.1	A	szűkebb	nemzetközi	környezetünkbe	tartozó 
Európai Unióban	 (EU-28)	 a	 GDP	 volumene	 2,1,	 ezen	 belül	 a	 legna-
gyobb	nemzetgazdaságnak	számító	Németországban	1,7%-kal	növeke-
dett.	 A	 visegrádi	 országok	 (Csehország,	 Lengyelország,	 Szlovákia)	
mindegyikében	emelkedett	a	bruttó	hazai	termék.2

•	 Hazánkban	a	GDP volumene	2017	I.	negyedévében	4,2%-kal	emelke-
dett	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	felhasználási oldalon	a	gaz-
dasági	 teljesítmény	alakulását	elsősorban	belföldi	 tényezők	alakítot-
ták,	 közülük	 a	 háztartások	 tényleges	 fogyasztása	 2,5%-kal	 nőtt.		
A	 beruházások	 34%-kal	 bővültek,	 ami	 a	 nemzetgazdaság	 csaknem	
egészét	érintette.	A	termelési oldalon	az	ipar	és	a	piaci	alapú	szolgál-
tatások	 jelentősen	 emelték,	 a	 mezőgazdaság	 viszont	 mérsékelte	 a	
gazdasági	teljesítmény	növekedési	ütemét.

•	 A	külkereskedelmi termékforgalomban 2017. január–májusban	 –	
az	 első	 becslés	 szerint	 –	 a	 kivitel	 értéke	 42,1	milliárd	 eurót	 tett	 ki,	
11%-kal	nagyobb	összeget,	mint	2016	első	öt	hónapjában.	A	behoza-
tal	értéke	37,8	milliárd	euró	volt,	12%-kal	több,	mint	egy	évvel	koráb-
ban.	A	növekedési	ütemek	az	elmúlt	hat	év	azonos	időszakát	tekintve	
a	legjelentősebbek,	a	megelőző	öt	évvel	ellentétben	kétszámjegyűek.	
Külkereskedelmünk	 a	 január–májusi	 időszakot	 4,3	 milliárd	 eurós	
aktívummal	zárta,	amely	érték	megegyezik	az	egy	évvel	korábbival.

•	 A	 részletesen	 feldolgozott,	 2017. január–áprilisi	 adatok	 szerint	 a	
külkereskedelmi termékforgalom volumene	 az	 exportban	 6,0,	 az	
importban	pedig	6,5%-kal	bővült	2016	azonos	időszakához	viszonyít-
va.	A	forgalom	forintban mért árszínvonala	nőtt	a	2016.	január–ápri-
lisihoz	 képest,	 kivitelben	2,0,	 behozatalban	3,1%-kal.	A	cserearány	
kedvezőtlenül	 alakult	 2017	 első	 négy	 hónapjában,	 a	 –	 legnagyobb-
részt	az	energiahordozók	drágulásával	összefüggésben	álló	–	romlás	
mértéke	1,1%	volt.	A	forint	az	euróhoz	képest	2017	január–áprilisá-
ban	 0,7%-kal	 erősebb,	 a	 dollárhoz	 viszonyítva	 viszont	 3,3%-kal	
gyengébb	volt,	mint	2016	első	négy	hónapjában.

•	 A kormányzati szektor a 2017. I. negyedévet	178	milliárd	 forintos	
többlettel	 zárta,	 ami	 a	 GDP	 2,0%-ának	 felelt	 meg.	 Az	 egyenleg		
44	milliárd	forinttal,	GDP-arányosan	pedig	0,4	százalékponttal	javult	
a	2016.	I.	negyedévihez	képest.	Az	egyenleg	kedvezőbbé	válása	abból	
adódott,	hogy	a	bevételek	értéke	nagyobb	mértékben	bővült,	mint	a	
kiadásoké	(6,1,	illetve	5,1%).

Ágazati teljesítmények
•	 A	 nyár	 elején	 végrehajtott	 felmérés	 szerint	 a	 főbb	 haszonállatfajok	

állománya	egy	év	alatt	különbözőképpen	változott.	A	szarvasmarha-
állomány	2010	óta	tartó	emelkedése	folytatódott,	2017. június 1-jén 	
864	 ezer	 szarvasmarhát	 tartottak,	 22	 ezerrel	 többet	 az	 egy	 évvel	
korábbinál.	A	tehénállomány	ezalatt	15	ezerrel,	393	ezerre	nőtt.	Ezzel	
szemben	 a	 sertések	 száma	 csökkent,	 június	 1-jén	 2,8	 millió	 volt,		
219	ezerrel	kevesebb	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	állomány	6,3%-át	
kitevő	anyakocák	száma	7	ezerrel,	176	ezerre	mérséklődött.	A	tyúkok	
száma	 (35,5	millió)	 1,3	millióval	 fogyott,	 ezen	 belül	 a	 10,2	milliós	
tojóállomány	395	ezerrel	 lett	 kevesebb.	Az	1,2	milliós	 juhállomány		
36	ezerrel	maradt	el	az	egy	évvel	korábbitól,	miközben	az	anyajuhok	
száma	22	ezerrel,	812	ezerre	emelkedett.	

•	 2017 májusában	az	ipari termelés	volumene	8,8%-kal	bővült	az	egy	
évvel	 korábbihoz	 képest.	 A	 munkanaphatással	 megtisztított	 index	
szerint	a	kibocsátás	6,2%-kal	emelkedett.	Az	eltérést	a	nyers	adathoz	
képest	az	okozta,	hogy	2017	májusában	eggyel	több	munkanap	volt,	
mint	 2016.	májusban.	 Az	 értékesítési	 irányok	 közül	 az	 ipari	 export	
volumene	májusban	11,	a	belföldi	értékesítésé	5,4%-kal	nagyobb	lett	
2016	azonos	időszakához	képest.	Az	iparon	belül	a	bányászat	terme-
lése	 42%-kal	 nőtt,	 az	 energiaiparé	 3,0%-kal	 csökkent	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	viszonyítva.	A	feldolgozóipar	termelése	8,8%-kal	megha-
ladta	az	előző	év	azonos	időszakit.	A	három	legjelentősebb	feldolgo-
zóipari	terület	közül	az	elektronikai	iparban	13,	a	járműgyártásban	11,	
az	élelmiszeriparban	4,3%-kal	többet	termeltek	az	egy	évvel	korábbi-
hoz	viszonyítva.

•	 Az	előző hónaphoz képest	a	szezonális	és	munkanaptényezővel	kiiga-
zított	ipari termelés	májusban	2,3%-kal	emelkedett.

•	 2017 január–májusában	az	ipari kibocsátás volumene	–	az	áprilisi	
termeléscsökkenés	 mellett	 –	 5,7%-kal	 meghaladta	 az	 egy	 évvel	
korábbit.	Az	 ipari	értékesítés	közel	kétharmadát	adó	exporteladások	
volumene	 5,9,	 a	 több	 mint	 egyharmadát	 adó	 belföldi	 eladásoké		
4,2%-kal	 nőtt.	 Az	 iparon	 belül	 egyaránt	 emelkedett	 a	 kibocsátás		
95%-át	adó	feldolgozóipar,	az	energiaipar	és	a	csekély	súlyt	képvise-
lő	bányászat	termelése	(5,7,	1,4,	illetve	21%-kal).

•	 2017 első öt hónapjában	a	legtöbb	feldolgozóipari területen	bővült	
a	 termelés,	 kiemelkedő	 mértékben	 (20%)	 a	 gép,	 gépi	 berendezés	
gyártásában.	A	szinte	teljes	egészében	külpiacra	termelő	elektronikai	
ipar	 kibocsátása	 –	 elsősorban	 a	 nagymértékű	 márciusi	 és	 májusi	
termelésnövekedés	következtében	–	9,5%-kal	bővült.	Az	elektronikai	
ipar	 két	 legnagyobb	 részterülete	 közül	 a	 jelentősebb,	 elektronikus	
fogyasztási	cikkek	gyártása	22,	a	kisebbik,	híradástechnikai	berende-
zés	gyártása	8,8%-kal	nőtt.	Szintén	a	feldolgozóipari	átlagot	megha-
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1	Szezonálisan	kiigazított	adatok	alapján.	Forrás:	az	OECD	adatbázisa.
2	Szezonálisan	és	munkanaphatással	kiigazított	adatok	alapján.	Forrás:	az	Eurostat	adatbázisa.
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ladó	mértékben	 bővült	 a	 legkisebb	 súlyú	 textil-	 és	 bőripar	 (9,3%),	 a	
kohászat,	 fémfeldolgozás	 (8,0%),	 valamint	 –	 elsősorban	 a	 belföldi	
értékesítés	megugrása	miatt	 –	 a	 gumi-,	műanyag-	 és	 építőanyag-ipar	
(6,0%)	kibocsátása.	A	feldolgozóiparon	belül	a	legnagyobb	súlyú	(29%)	
járműgyártás	termelése	a	jelentős	áprilisi	kibocsátáscsökkenés	ellenére	
4,4%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	A	két	meghatározó	jármű-
ipari	 terület	 közül	 a	közúti	 jármű	alkatrészeinek	gyártása	6,4,	 a	közúti	
gépjármű	 gyártása	 2,2%-kal	 növekedett.	 A	 feldolgozóipari	 termelés	
egytizedét	adó	élelmiszeripar	(élelmiszer,	 ital,	dohánytermék	gyártása)	
kibocsátása	 2,4%-kal	 nagyobb,	 ezen	 belül	 a	 legnagyobb	 részesedésű	
húsiparé	2,7%-kal	kisebb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	élelmiszeripa-
ri	értékesítés	mindkét	irányban	nőtt:	a	hazai	eladások	volumene	2,6,	a	
külpiacoké	 5,2%-kal.	 A	 vegyi	 anyag,	 termék	 gyártásában	 1,9%-kal	
kevesebbet	termeltek	az	egy	évvel	korábbihoz	képest

•	 2017	január–májusában	az	ipari	termelés	minden	régióban	emelkedett,	
a	leginkább	Észak-Alföldön	(8,1%),	a	legkevésbé	Közép-Magyarországon	
(2,9%).3

•	 2017	májusában	a	megfigyelt	feldolgozóipari ágazatok összes új ren-
delése	9,8,	ezen	belül	az	új	exportrendelés	9,6,	az	új	belföldi	rendelés	
11%-kal	több	volt	az	előző	év	azonos	hónapjához	képest.	Az	új	rendelé-
sek	az	elektronikai	 iparban	15,	a	 járműgyártásban	11%-kal	nőttek.	Az	
összes rendelésállomány	volumene	május	végén	2,1%-kal	elmaradt	az	
egy	évvel	korábbitól.	Az	ipari	folyamatokat	számottevően	meghatározó	
járműgyártás	 rendelésállománya	 5,5,	 az	 elektronikai	 iparé	 7,1%-kal	
csökkent	a	2016.	májusihoz	viszonyítva.

•	 Az	 egy alkalmazottra jutó ipari termelés	 2017	 első	 öt	 hónapjában	
2,3%-kal	emelkedett	a	 legalább	5	 főt	 foglalkoztató	vállalkozások	köré-
ben	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	termelékenység	javulása	3,1%-os	
létszámnövekedés	mellett	következett	be.

•	 Az	építőipar	termelési	volumene	2016-ban	átlagosan	mintegy	19%-kal	
csökkent,	ami	elsősorban	az	uniós	forrásból	végzett	munkák	2015.	végi	
befejeződéséből	adódott.	2017.	január	óta	a	termelés	volumene	emelke-
dik	 az	 előző	 évi	 alacsony	 bázishoz	 viszonyítva,	 amihez	 mindkét	 épít-
ményfőcsoport	jelentős	bővülése	hozzájárult.

•	 Az	építőipari termelés volumene a	2017.	 I.	 negyedévi	 jelentős	 volu-
mennövekedés	 (25%)	 után	 2017	 áprilisában	 22,	 májusában	 pedig	
35%-kal	 magasabb	 volt	 a	 2016	 azonos	 időszaki	 alacsony	 bázishoz	
képest.	Májusban	az	épületek építése	27%-kal	bővült,	ami	ismét	első-
sorban	az	ipari	és	raktárépületek,	kisebb	mértékben	sportlétesítmények	
és	 oktatási	 épületek	 építésének	 az	 eredménye.	 Az	egyéb építmények 
építésének	volumene	közel	47%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit,	
a	termelés	az	alacsony	bázis	mellett	 továbbra	 is	az	út-	és	vasútépítési	
munkák	következtében	bővült.	

•	 Január–májusban	 az	építőipari	 termelés	volumene	27%-kal	bővült	 az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.	Ezen	belül	az	épületek	építésében	24,	az	
egyéb	 épületek	 építésében	 36%-kal	 haladta	 meg	 a	 termelés	 a	 2016.	
január–májusit.

•	 Az	új építőipari szerződések	volumene	májusban	jelentősen,	53%-kal	
haladta	meg	az	előző	év	azonos	időszakit,	az	épületek	építésére	kötött	
szerződéseké	12%-kal	csökkent,	az	egyéb	építmények	építésére	vonat-
kozóké	gyakorlatilag	megduplázódott.	Az	építőipari	vállalkozások	szer-
ződésállományának	 volumene	 május	 végén	 94%-kal	 meghaladta	 az	
egy	 évvel	 korábbi	 alacsony	 bázist.	 Ezen	 belül	 az	 épületek	 építésének	
rendelésállománya	38,	az	egyéb	építményeké	132%-kal	volt	magasabb,	
mint	2016	májusában.

•	 A	kiskereskedelmi üzletek forgalmának	bővülése	tovább	folytatódott.	
2017 májusában az	eladások	volumene	6,0,	január–májusban	összes-
ségében	 3,7%-kal	 nőtt.	 (A	 naptárhatástól	megtisztított	 adatok	 szerint	
5,5,	 illetve	3,5%-os	 volt	 az	 emelkedés.)	Májusban	az	 előző	hónaphoz	
képest	–	a	szezonálisan	és	naptárhatástól	megtisztított	index	szerint	–	az	
üzletek	forgalma	1,7%-kal	bővült.

•	 Január–májusban	az	összforgalom	csaknem	felét	kitevő	élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek	 eladásai	 2,0%-kal	meghaladták	 az	

előző	 év	 azonos	 időszakit.	 Ezen	 belül	 a	 forgalom	 78%-át	 lebonyolító	
vegyes	üzleteké	3,0%-kal	emelkedett,	míg	az	élelmiszer-,	ital-,	dohány-
áru-szaküzleteké	1,6%-kal	csökkent.	A	nem élelmiszertermék jellegű 
üzletek	forgalma	összességében	2017	első	öt	hónapjában	6,3%-kal	nőtt	
az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.	 Ezen	 belül	 valamennyi	 üzlettípusnál	
növekedett	a	forgalom,	jelentősebben	az	iparcikk	jellegű	vegyes	üzletek	
(9,9%),	a	gyógyszer-,	gyógyászatitermék-,	illatszerüzletek	(6,0%),	vala-
mint	a	könyv-,	számítástechnika-	és	egyébiparcikk-üzletek	(5,7%)	ese-
tében.	A	termékek	széles	körére	kiterjedő,	de	kis	súlyú	csomagküldő	és	
internetes	 kiskereskedelemben	 a	 forgalom	 21%-kal	 emelkedett.		
Az	üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalma	január–májusban	
2,7%-kal	bővült,	miközben	a	járműüzemanyagok	fogyasztói	ára	átlago-
san	14%-kal	emelkedett.

•	 Január–májusban	a	kiskereskedelmen	kívül	számba	vett	gépjármű- és 
járműalkatrész-üzletek forgalmában	2,6%-os	emelkedést	mértünk	az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.

•	 A	2017. január–májusi időszakban	 a	 kereskedelmi	 szálláshelyeken	 a	
vendégek	száma	9,3,	a	vendégéjszakáké	10%-kal	emelkedett	az	előző	
év	első	öt	hónapjához	viszonyítva.	A	belföldi és a külföldi vendégfor-
galom	 egyaránt	 élénkült:	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest	 a	
magyar	vendégek	és	az	általuk	eltöltött	vendégéjszakák	száma	egyaránt	
8,2%-kal	 nőtt.	A	külföldi vendégforgalom	 ennél	 nagyobb	mértékben,	
10,	 illetve	 12%-kal	 bővült.	 A	 teljes	 külföldi	 forgalom	 12%-át	 kitevő	
német	 vendégek	 vendégéjszakái	 4,6%-kal	 haladták	 meg	 az	 előző	 év	
azonos	időszakit.	A	további	jelentős	küldő országok	közül	Oroszországból	
közel	 40,	 Olaszországból	 17,	 Csehországból	 14,	 Franciaországból		
12%-kal	 több	 vendégéjszakát	 regisztráltak.	 A	 vendégéjszakában	 mért	
forgalom	 a	 Tisza-tavi	 kivételével	 az	 összes	 turisztikai régióban	 nőtt,		
Dél-Alföldön,	 Budapest-Közép-Magyarországon	 és	 Közép-Dunántúlon	
10%	feletti	ütemben.	

•	 A	vendégforgalom	növekedése	a	bevételekre	is	hatással	volt.	Az	év	első	
öt	hónapjában	a	hazai	kereskedelmi	szálláshelyek	az	egy	évvel	korábbi-
nál	16%-kal	több,	153	milliárd	forint	bruttó	bevételt	értek	el.	A	bevételek	
92%-a	 a	 szállodákban	 realizálódott.	Széchenyi Pihenőkártyás	 fizeté-
sekből	a	hazai	szálláshelyeknek	6,5	milliárd	forint	bevétele	származott,	
6,6%-kal	több,	mint	egy	évvel	korábban.	

•	 A	vendéglátóhelyek	eladási	forgalmának	volumene	0,5%-kal	csökkent	
az	előző	év	azonos	időszakához	képest,	értéke	2017	első	öt	hónapjában	
összesen	398	milliárd	forintot	tett	ki.

Termelői és fogyasztói árak
•	 2017 májusában a mezőgazdasági termelői árak	4,5%-kal	meghalad-

ták	az	előző	év	azonos	időszakit,	ami	a	növényi	termékek	árának	0,9%-
os	 csökkenéséből,	 valamint	 az	 élő	 állatok	 és	 állati	 termékek	 árának	
15%-os	növekedéséből	adódott.

•	 Jelentősen	 nőtt	 a	 gyümölcsök	 és	 a	 burgonya	 ára	 –	 12–12%-kal	 –,	 a	
zöldségféléké	 hasonló	 mértékben	 (11%)	 csökkent.	 A	 nagyobb	 súlyú	
gabonafélék	ára	1,8%-kal	nőtt,	az	 ipari	növényeké	3,0%-kal	csökkent.	
Mind	az	élő	állatok,	mind	az	állati	termékek	termelőiár-szintje	erőtelje-
sen	 –	 13	 és	 20%-kal	 –	 emelkedett.	 A	 vágósertés	 ára	 31%-kal	 nőtt		
444	 forint/kilogrammra,	 ami	 az	 elmúlt	 évek	 legmagasabb	 felvásárlási	
ára.	A	tej	ára	–	összhangban	az	uniós	tendenciákkal	–	30%-kal	maga-
sabb	volt	az	egy	évvel	korábbi,	alacsony	bázishoz	viszonyítva.

•	 2017 január–májusában a mezőgazdasági termelői árak	1,2%-kal	
emelkedtek	2016	azonos	időszakához	képest.	A	növényi	termékek	ára	
4,1%-kal	csökkent,	az	élő	állatok	és	állati	 termékeké	11%-kal	emel-
kedett.	 A	 zöldségfélék	 ára	 6,9%-kal	 alacsonyabb,	 a	 vágósertésé	
ugyanakkor	26%-kal	magasabb	volt	az	előző	év	azonos	időszakában	
mértnél.

•	 Az ipari termelői árak	2017	májusában	2,7,	január–májusában	átlago-
san	3,5%-kal	haladták	meg	az	előző	év	azonos	időszakit,	az	emelkedő	
tendencia	fél	éve	tart.	Az	árnövekedés	elsősorban	a	vegyipari	területe-
ken	bekövetkezett	drágulás	következménye.

3	Telephely	szerinti	adatok	alapján.
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•	 Az ipari belföldi értékesítés árainak gyorsuló	 ütemű	 növekedése	
májusban	 megtorpant,	 2017.	 májusban	 4,8,	 január–májusában		
5,9%-kal	meghaladták	az	egy	évvel	korábbit.	Az	árak	alakulására	hatás-
sal	volt	a	kőolaj	világpiaci	árváltozása,	ami	leginkább	a	vegyipart	érintet-
te.	Az	év	első	öt	hónapjában	az	energiaipar	belföldi	értékesítési	árai	alig	
változtak	(+0,2%),	a	feldolgozóiparban	8,7%-kal	emelkedtek.	Az	elektro-
nikai	 ipar	 kivételével	 mindegyik	 feldolgozóipari	 területen	 drágultak	 a	
termékek,	a	 jelentős	súlyúnak	számító	élelmiszeriparban	4,1,	a	koksz-
gyártás,	kőolaj-feldolgozás	területén	31%-kal.

•	 2017	első	öt	hónapjában	az	ipari exportértékesítés árai az	előző	év	
azonos	 időszakához	 viszonyítva	 2,4%-kal	 emelkedtek,	 ezen	 belül	 a	
feldolgozóipari	területek	többségében	drágulás,	a	legnagyobb	súlyú	
járműgyártásban	1,5%-os	mérséklődés	következett	be.	(2017	máju-
sában	 az	 exportértékesítési	 árak	 1,7%-kal	 meghaladták	 a	 2016.	
májusit.)

•	 A	szolgáltatási kibocsátási árak4	2017	I.	negyedévében	gyakorlatilag	
stagnáltak	(–0,1%)	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	amit	elsősorban	–	
részben	 a	 roamingdíjak	uniós	 szintű	 szabályozása	miatt	 –	 a	3,8%-kal	
olcsóbbá	váló	távközlési	szolgáltatások	okoztak.	A	megfigyelt	szolgálta-
táscsoportok	 többsége	drágult,	a	 legnagyobb	mértékben	 (4,5%-kal)	a	
postai,	futárpostai	tevékenység,	valamint	a	biztonsági,	nyomozói	tevé-
kenység.	A	közúti	áruszállítás	–	kétévnyi	csökkenést	követően	–	0,6%-kal	
került	 többe,	 ezzel	 párhuzamosan	 az	 egyik	 legnagyobb	 költségtételt	
jelentő	gázolaj	ára	 jelentős	mértékben	emelkedett.	A	 rakománykezelés	
és	a	reklám,	piackutatás	díja	lényegében	nem	változott	(+0,1%).

•	 2017	hatodik	hónapjában	tovább	mérséklődött	a	fogyasztói árak	növe-
kedési	 üteme,	 júniusban	 1,9%-kal	 emelkedtek	 az	 árak	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	 képest.	 Január–júniusban	 az	 árszínvonal	 átlagosan		
2,3%-kal	 magasabb	 volt,	 mint	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakában.		
A	 fogyasztásban	 magas	 arányt	 képviselő	 járműüzemanyagok	 11,	 a	
gyógyszerek,	gyógyáruk	2,4%-kal	drágultak.	A	szeszes	italok,	dohány-
áruk	ára	3,2%-kal	nőtt,	ezen	belül	a	dohányáruké	5,0,	a	szeszes	italoké	
1,4%-kal.	Az	élelmiszerárak	2,2%-kal	nőttek,	ezen	belül	a	cukor	13,	a	
sertéshús	12,	a	sajt	6,5,	a	párizsi,	kolbász	5,5,	a	kenyér	3,4%-kal	drá-
gult,	miközben	a	liszt,	a	tojás	és	különösen	a	baromfihús	olcsóbb	lett.		
A	friss	zöldségért	4,5,	a	friss	hazai-	és	déligyümölcsért	3,7%-kal	többet	
kellett	fizetni,	a	burgonya	viszont	1,8%-kal	kevesebbe	került.	A	fogyasz-
tói	 kosárból	 28%-kal	 részesedő	 szolgáltatások	 árszínvonala	 1,5%-kal	
nőtt,	ezen	belül	majdnem	mindegyik	szolgáltatási	területen	emelkedtek	
az	árak.	Ez	alól	kivétel	a	hírközlés	volt,	ahol	2,0%-os	árcsökkenés	tör-
tént.	A	háztartási	energia	ára	0,5,	a	ruházkodási	cikkeké	0,4%-kal	nőtt.	
Előbbi	főcsoportban	a	tűzifa	5,5%-kal	drágult,	a	főbb	rezsitételek	(elekt-
romos	 energia,	 vezetékes	 gáz,	 távfűtés)	 ára	 nem	 változott.	 A	 tartós	
fogyasztási	cikkek	0,5%-kal	olcsóbbak	lettek	a	használt	személygépko-
csik	és	a	tartós	kulturális	cikkek	(televízió,	számítógép,	telefon)	ármér-
séklődése	miatt.

•	 A	fogyasztói	árak	júniusban az előző hónaphoz képest	átlagosan	nem	
változtak.	Egy	hónap	alatt	a	 friss	hazai	és	déligyümölcs	10,	a	belföldi	
üdülés	4,0,	a	sertéshús	2,5%-kal	drágult,	miközben	a	burgonya	15,	a	
friss	zöldség	14,	a	járműüzemanyag	1,7%-kal	olcsóbb	lett.	

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	előzetes	adatok	alapján	2017 májusában	a	január–áprilisra	jellemző-

nél	 kedvezőbb	 természetes	népmozgalmi	 folyamatok	 történtek:	9,0%-
kal	 több	 gyermek	 született,	 ugyanakkor	 2,3%-kal	 kevesebben	 haltak	
meg,	mint	2016	azonos	hónapjában,	e	két	tényező	együttes	hatására	a	
természetes	fogyásból	eredő	népességfogyás	a	2016	májusi	érték	75%-
ára	csökkent.		

•	 A	májusi	 kedvező	 folyamatok	 ellenére	2017 első öt hónapját egyben	
tekintve	 azonban	 továbbra	 is	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest	
jelentős	 halálozási	 többlet	 és	megnövekedett	 természetes	 fogyás	 volt	
jellemző.	

•	 Az	 előzetes	 adatok	 szerint	 2017.	 január–májusban	 36	 508	 gyermek 
született,	 ami	 0,7%-kal	 több	 a	 2016.	 január–májusi	 születésszámnál.	
Mivel	2016	szökőév	volt,	 így	 idén	egy	nappal	 rövidebb	a	vizsgált	 idő-
szak.	 A	 szökőnaphatástól	 megtisztított	 születésszám	 valamelyest	
nagyobb	 mértékű,	 1,4%-os	 növekedést	 jelez.	 A	 vizsgált	 öt	 hónapon	
belül	januárban	és	májusban	született	több	gyermek,	mint	2016	azonos	
hónapjaiban,	 januárban	 mindössze	 0,4,	 májusban	 viszont	 9,0%-os	
születésszám-emelkedés	 következett	 be.	 2017.	 január–májusban	 ezer	
lakosra	az	egy	évvel	korábbinál	0,1	ezrelékponttal	több,	9,0	élveszületés	
jutott.	

•	 2017	első	öt	hónapjában	59	592	halálozás	történt,	ami	jelentős	mér-
tékű,	10,5%-os,	a	szökőnaphatást	figyelembe	véve	11,3%-os	emelke-
dés	2016.	január–májushoz	képest.	A	halálozási	többlet	januárban	és	
februárban	volt	kiemelkedő,	 januárban	26,	februárban	–	a	szökőnap-
hatással	 korrigálva	–	23%-kal	 többen	hunytak	el,	mint	2016	azonos	
hónapjaiban.	 Márciustól	 a	 kedvezőtlen	 folyamat	 lényegesen	 lassult,	
márciust	4,4,	áprilist	3,8%-os	halálozási	többlet	jellemezte,	májusban	
pedig	már	2,3%-kal	kevesebb	halálozást	regisztráltunk,	mint	egy	évvel	
korábban.	A	2017.	év	eleji	 jelentős	halálozási	 többlet	hátterében	–	a	
két	évvel	ezelőtti	folyamatokhoz	hasonlóan	–	az	akkor	tetőző	influen-
zajárvány	állhatott.	2017.	 január–májusban	ezer	 lakosra	14,7	halálo-
zás	jutott,	ez	1,5	ezrelékponttal	magasabb	az	előző	év	azonos	idősza-
kinál.

•	 Az	 év	 első	öt	 hónapjában	139	 egy	 éven	 aluli	 gyermek	halt	meg,	 ezer	
élveszületésre	 3,8	 csecsemőhalálozás	 jutott,	 ami	 0,7	 ezrelékpontos	
csökkenést	jelent	2016.	január–májushoz	képest.

•	 A	természetes fogyás	2017.	január–májusban	23	084	fő	volt,	31%-kal	
több	az	előző	év	azonos	időszaki	17	680	főnél.	

•	 2017	 első	 öt	 hónapjában	15	 402	pár	 kötött	házasságot,	 ez	 8,9%-kal	
kevesebb	a	2016.	január–májusinál.

•	 2017. március–májusban	a	 főbb	munkaerőpiaci	mutatók	 javultak:	a	
foglalkoztatottak	száma	és	aránya	nőtt,	a	munkanélküliség	csökkent	az	
egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva.	 A	 15–74	 éves	 foglalkoztatottak 
száma egy	 év	 alatt	 79	 ezerrel,	 4	 millió	 393	 ezer	 főre	 bővült.		
A	 növekedés	 teljes	 egészében	 a	 hazai	 elsődleges	 munkaerőpiacon	
realizálódott,	 mivel	 a	 közfoglalkoztatottak	 és	 a	 külföldi	 telephelyen	
dolgozók	száma	–	22,	illetve	7	ezer	fővel	–	kevesebb	volt,	mint	2016	
március–májusában.	A	foglalkoztatottak	közül	4	millió	347	ezren	tar-
toztak	a	15–64	évesek	korcsoportjába,	70	ezerrel	(1,6%-kal)	többen	az	
egy	 évvel	 korábbinál, foglalkoztatási arányuk 1,6	 százalékponttal,	
67,6%-ra	 nőtt.	 A	 férfiak	 foglalkoztatási	 aránya	 nagyobb	 mértékben	
javult,	mint	a	nőké	(1,8	és	1,4	százalékponttal),	így	előbbiek	mutatója	
74,4,	utóbbiaké	61,0%-ra	emelkedett.	Egyaránt	bővült	a	 foglalkozta-
tottság	 a	 munkaerőpiacon	 kisszámú	 15–24	 éves	 fiatalok,	 a	 legjobb	
munkavállalási	 korú	 25–54	 évesek,	 valamint	 az	 55–64	 évesek	 köré-
ben.	 (Ezen	 korcsoportokhoz	 tartozók	 foglalkoztatási	 aránya	 28,3,		
83,3	és	50,8%	volt.)

•	 A	munkanélküliek száma	 –	 2017.	 március–májusban	 a	 15–64	 éves	
népességen	belül	 –	 203	 ezer	 fő	 volt,	 19%-kal	 (47	 ezer	 fővel)	 alacso-
nyabb	 a	 2016.	március–májusinál,	míg	 a	munkanélküliségi ráta 1,1	
százalékponttal,	4,5%-ra	mérséklődött.	A	férfiakat	alacsonyabb	munka-
nélküliségi	ráta	jellemezte,	mint	a	nőket	(4,2	és	4,8%),	egyúttal	előbbiek	
esetében	a	javulás	mértéke	is	jelentősebb	volt	(1,2	és	0,9	százalékpont).	
Mindhárom	 fő	 korcsoportban	 mérséklődött	 a	 munkanélküliség.		
A	15–24	éves	 fiatalok	munkanélküliségi	 rátája	10,8,	 a	25–54	éveseké	
3,9,	az	55–64	éveseké	4,2%-ra	csökkent.	A	 tartósan,	 vagyis	 legalább	
egy	éve	munkanélküliek	aránya	az	előző	év	azonos	időszakához	képest	
3,3	százalékponttal,	44,2%-ra,	míg	a	munkakeresés átlagos időtarta-
ma 18,2-ről	16,6	hónapra	mérséklődött.5

•	 2017. májusban a	teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	–	a	nemzet-
gazdaság	 egészében6	 –	 átlagosan	 bruttó	 296	 100	 forintot	 kerestek,	
12,9%-kal	többet	az	előző	év	azonos	időszakinál.	A	családi	adókedvez-

4	A	teljes	ügyfélkörnek	nyújtott	szolgáltatások	esetében.	Emellett	az	árstatisztikai	megfigyelés	csak	az	üzleti	partnereknek	nyújtott	szolgáltatások	körére	is	számol	kibocsátásiár-indexeket.
5	A	15–74	éves	népességen	belül.
6	A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.
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mény	nélküli nettó átlagbér –	ugyancsak	12,9%-os	növekedés	mellett	
–	196	900	forintot	tett	ki,	míg	a	kedvezmény	figyelembevételével	becsül-
hető	nettó	átlagkereset	204	700	forint	volt.	

•	 2017. január–májusban a	 teljes	 munkaidőben	 alkalmazásban	 állók	
nemzetgazdasági	 szintű	 bruttó átlagkeresete	 288	 900	 forint	 volt,	
12,1%-kal	magasabb	a	2016.	 január–májusinál.	A	 családi	 adókedvez-
mény	 nélküli	 nettó átlagkereset egy	 év	 alatt	 szintén	 12,1%-kal	 nőtt,	
összege	 192	 100	 forint	 volt,	 míg	 a	 kedvezmény	 figyelembevételével	
számolt	nettó	bér	200	000	 forintra	becsülhető.	 (A	családi	 adókedvez-
mény	 igénybevételének	 2017.	 évi	 szabályai	 a	 kétgyermekes	 családok	
esetében	a	nettó	keresetek	nagyságát	és	alakulását	pozitívan	befolyáso-
ló	változást	hoztak.)

•	 A	keresetek	növekedési	ütemét	a	minimálbér	és	a	garantált	bérminimum	
15,	 illetve	25%-os	emelkedése,	a	költségvetési	szféra	egyes	területeit,	
továbbá	az	állami	közműszolgáltató	cégek	alkalmazottjait	érintő	kereset-
rendezés	határozta	meg.	

•	 A közfoglalkoztatottak nélkül számolva	a	bruttó	és	a	nettó	átlagkere-
set	növekedése	egyaránt	11,4%	volt	a	2016.	január–májusihoz	viszo-
nyítva.	

•	 A	 közfoglalkoztatottak	 figyelembevétele	 nélkül	 a	 vállalkozásoknál	
alkalmazásban	állók	nettó	átlagkeresete	202	200	forint	volt,	10,5%-kal	
magasabb	az	egy	évvel	korábbinál.	A	közfoglalkoztatás	hatását	kiszűr-
ve	 a	 költségvetésben	 átlagosan	 nettó	 202	 700	 forintot	 kerestek,	
14,6%-kal	többet	a	2016.	január–májusinál,	míg	a	nonprofit szerveze-
teknél	 dolgozók	 bére	 ugyanezen	 időszak	 alatt	 9,7%-kal,	 178	 800	
forintra	nőtt.

•	 A	fogyasztói	árak	2,4%-os	emelkedése	mellett	a	keresetek vásárlóere-
je 9,5%-kal	magasabb	volt	a	2016.	január–májusinál.

•	 A	költségvetési	 és	a	nonprofit	 szférában	dolgozók	egy	 része,	mintegy	
108	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adóváltozások	ellentételezését	szolgáló,	
a	keresetbe	nem	tartozó	–	kompenzációban részesült,	a	 juttatás	havi	
összege	átlagosan	bruttó	9000,	illetve	8600	forint	volt.	



A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2017/5Statisztikai tükör 5

Összefoglaló adatok 

Mutató 2016 2016.	II.	negyedév 2016.	III.	negyedév 2016.	IV.	negyedév 2017.	I.	negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 2,0 2,8 2,2 1,6 4,2
Beruházás –20,0 –23,0 –13,2 –24,1 34,1
A háztartások tényleges fogyasztása 4,2 4,8 3,7 3,9 2,5

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele –1,8 –0,4 1,2 –9,5R 2,0

Ezer darab
Az épített lakások száma 10,0 2,0 1,9 4,7 2,1

Mutató 2016 2016.	december–	
2017.	február

2017.	január–	
2017.	március

2017.	február–
április

2017.	március–
május

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 5,1 4,5 4,6 4,6 4,5
Foglalkoztatási arány 66,5 67,1 67,1 67,3 67,6

Mutató 2016 2017.	március 2017.	április 2017.	május 2017.	január–
május

Száma, fő
Élveszületések 93 063 7 494+ 6 823+ 7 549+ 36 508+

Halálozások 127 053 11 579+ 10 566+ 10 094+ 59 592+

Természetes szaporodás/fogyás (–) –33 990 –4 085+ –3 743+ –2 545+ –23 084+

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke 83 111 8 495 6 922 8 082+ 37 829+

Kivitel értéke 93 046 9 474 7 788 8 995+ 42 099+

Egyenleg 9 935 978 865 913+ 4 271+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 4,7 16,6 –4,2 .. 6,5a)

Kivitel volumene 4,4 16,1 –4,9 .. 6,0a)

Mezőgazdasági termelői árak –3,8 1,4 4,1 4,5 1,2
Ipari termelés volumene 0,9 13,4 –3,0 8,8 5,7
Ipar belföldi értékesítésének volumene –1,2 5,7 0,1 5,4 4,2
Ipari exportértékesítés volumene 0,4 12,8 –4,8 11,4 5,9
Feldolgozóipari új rendelések volumene – 13,4 –8,0 9,8 –
Ipari termelői árak –1,7 4,2 4,4 2,7 3,5
Építőipari termelés volumene –18,8 33,3 22,1 35,4 26,9
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 4,8 3,3 3,2 6,0 3,7
Kereskedelmi szálláshelyek
   összes vendégei 6,9 7,5 18,4 5,6 9,3

összes vendégéjszakái 6,7 4,0 24,2 5,8 10,1
Alkalmazásban állók létszáma 2,9 2,3 1,3 1,3 2,2
Bruttó átlagkereset, nominális 6,1 12,8 14,6 12,9 12,1
Nettó átlagkereset, nominális 7,8 12,8 14,6 12,9 12,1
Fogyasztói árakb) 0,4 2,7 2,2 2,1 2,4
a)	2017.	január–április
b)	2017.	június:	1,9%.
..		Nincs	adat.
	+	Előzetes	adat.
–	A	jelenség	nem	fordult	elő.
R	Revideált	adat.
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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	
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
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	
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

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

TÁBLÁZATOK
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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

TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI ÁRAK

Mezőgazdasági	árak
3.6.11.	A	mezőgazdasági	termékek	termelőiár-indexei
3.6.13.	A	mezőgazdasági	ráfordítások	árindexei	és	az	agrárolló

Ipari	árak
3.6.18.	Az	ipar	termelőiár-indexei
3.6.19.	Az	ipar	belföldi	értékesítésének	árindexei
3.6.20.	Az	ipar	exportértékesítésének	árindexei	

Építőipari	árak
3.6.25.	Az	építőipar	termelői	árindexei

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

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

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

©	KÖZPONTI	STATISZTIKAI	HIVATAL,	2017

A	kiadvány	kialakítása	egyedi,	annak	tördelési,	grafikai,	elrendezési	és	megjelenési	megoldásai	a	KSH	tulajdonát	képezik.	Ezek	átvétele,	alkalmazása	esetén	a	KSH	engedélyét	kell	kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

 

 További információk, Elérhetõségek: 

	 adatok (linkek):	 kommunikacio@ksh.hu

	 www.ksh.hu	 Lépjen	velünk	kapcsolatba!

  Telefon: (+36-1) 345-6789

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga007a.html
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_4_5
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga014a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oga008.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odmv001.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_4_7
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odmv002.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odmv003.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odme003.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odme004.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odmj001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ode001b.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_4_6
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_onp006.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_onp008.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oni001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wdsd001.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_1
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf033.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_2_1
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf034.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf058a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf059.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf060.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qlf061.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_2_1
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli032.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli033.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli034.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli035.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ods001.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_7
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ods005.html
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_2_4
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_1
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_2
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_3
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_6_4
http://www.ksh.hu/stadat_evkozi_3_6
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf005i.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf002i.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qse002.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsi001a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsi007a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsi006a.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsma001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsma002a.html
http://www.ksh.hu
mailto:kommunikacio@ksh.hu

