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Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
•	 2017	 elején	 a	 globális gazdaságot bővülés	 jellemezte,	 a	

túlnyomórészt	fejlett	országokat	tömörítő	OECD	egészére	számított	
GDP	volumene	–	a	2017.	I.	negyedévi	2,1%-os	növekedést	követő-
en	 –	 2017	 II.	 negyedévében	 2,4%-kal	 emelkedett	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	 viszonyítva.	 A	 meghatározó	 nemzetgazdaságok	 közül	
2017	 I.	 félévében	 Kína	 gazdasági	 teljesítménye	 6,9,	 az	 Egyesült	
Államoké	2,1,	Japáné	1,5%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	időszakához	
képest.1	

•	 2017	I.	félévében	az	Európai Unió (EU-28)	tagországainak	együttes	
teljesítménye	 2,3%-kal	 emelkedett	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.		
A	 rendelkezésre	 álló	 adatok	 alapján	 mindegyik	 tagország	 GDP-je	
emelkedett,	 közte	 a	 hazánk	 legfontosabb	 külgazdasági	 partnerének	
számító	Németországé	2,0%-kal.	A	visegrádi	országok	mindegyiké-
ben	 bővült	 a	 GDP	 volumene,	 a	 legnagyobb	 mértékben	
Lengyelországban	(4,3%-kal).2

•	 2017	 első	 felében	 folytatódott	 a	 gazdasági	 konjunktúra	
Magyarországon,	 a	 nyers	 (kiigazítás	 nélküli)	 adatok	 szerint	 a GDP 
volumene 2017 II. negyedévében	3,2%-kal	emelkedett	az	egy	évvel	
korábbihoz	képest.	A	bővülés	leginkább	a	piaci	alapú	szolgáltatások	
teljesítményének	köszönhető.	A	szezonálisan	és	naptárhatással	kiiga-
zított	adatok	szerint	a	bruttó	hazai	termék	az	előző	év	azonos	idősza-
kához	viszonyítva	–	az	uniós	átlagnál	nagyobb	mértékben	–	3,5,	az	
előző	negyedévhez	képest	0,9%-kal	növekedett.	

•	 2017 I. félévében	 a	 hazai	 GDP	 volumene	 3,6%-kal	 meghaladta		
az	 egy	 évvel	 korábbit.	 A	 szezonális	 és	 naptárhatással	 kiigazított	
index	szerint	a	gazdasági	 teljesítmény	2017	 I.	 félévében	az	uniós	
átlagot	 meghaladva,	 3,7%-kal	 emelkedett.	 (A	 rendelkezésre	 álló	
adatok	 alapján	 a	 visegrádi	 országok	 mindegyikében	 nőtt	 a	 GDP	
volumene.)

•	 A	felhasználási oldalon	a	gazdasági	teljesítmény	alakulását	első-
sorban	belföldi	 tényezők	alakították:	2017	I.	 félévében	a	háztartá-
sok	 fogyasztása	 és	 a	 bruttó	 állóeszköz-felhalmozás	 támogatta,	 a	
külkereskedelem	 ugyanakkor	 visszafogta	 a	 GDP	 volumennöveke-
dését.	

1.	ábra
A GDP volumenváltozása*
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest)
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* Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján.
Forrás: az Eurostat adatbázisa.

2.	ábra
A GDP és a háztartások tényleges fogyasztásának volumen- 
változása
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest)
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•	 2017	I.	félévében	a	háztartások tényleges fogyasztása	3,0%-kal	nőtt	
az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest.	 Ezen	 belül	 a	 legnagyobb	
részarányt	képviselő	háztartások	fogyasztási	kiadásai	–	a	 több	mint	
három	éve	tartó	emelkedést	folytatva	–	4,1%-kal	bővültek.	A	kiadási	
csoportok	döntő	többségében	emelkedett	a	volumen.	

•	 A	közösségi fogyasztás	2017	első	felében	mérsékelte	a	GDP	növeke-
dési	 ütemét,	 volumene	 3,8%-kal	 elmaradt	 az	 egy	 évvel	 korábbitól.		
A	háztartások	tényleges	fogyasztása	és	a	közösségi	fogyasztás	együt-
teséből	álló	végső fogyasztás	2,0%-kal	bővült.
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1	Szezonálisan	kiigazított	adatok	szerint.	Forrás:	az	OECD	adatbázisa.
2	Szezonálisan	és	munkanaphatással	kiigazított	adatok	szerint.	Forrás:	az	Eurostat	adatbázisa.
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•	 Nagymértékben	hozzájárult	a	2017.	I.	félévi	gazdasági	növekedéshez	
a	 24%-kal	 bővülő	 bruttó állóeszköz-felhalmozás.	 A	 felhasználási	
tétel	GDP-hez	viszonyított	aránya	18,6%	volt,	ez	3,1	százalékponttal	
magasabb	az	egy	évvel	korábbinál.	A	bruttó	állóeszköz-felhalmozás	
közel	 nyolctizedét	 adó	 nemzetgazdasági beruházások	 volumene	
25%-kal	emelkedett	az	egy	évvel	korábbi	alacsony	bázishoz	képest.	
Az	erőteljes	növekedés	a	nemzetgazdaság	csaknem	egészét	érintet-
te.	 Ebben	 szerepet	 játszott,	 hogy	 a	 vállalkozások	 kapacitásnövelő	
beruházásainak	élénkülése	mellett	a	2014–2020-as	uniós	költségve-
tési	 ciklus	 elindított	 projektjeinek	 tényleges	 megvalósítása	 is	
nagyobb	 lendületet	 vett.	 A	 meghatározó	 területek	 mindegyikében	
bővült	 a	beruházási	 teljesítmény:	 a	 feldolgozóiparban	17,	 az	 ingat-
lanügyletekben	 9,9,	 valamint	 a	 szállítás,	 raktározás	 területén		
66%-kal.

•	 2017	I.	félévében	a	külkereskedelem	–	elsősorban	a	II.	negyedév	folya-
matai	 miatt	 –	 visszafogta	 a	 GDP	 növekedési	 ütemét.	 Az	 egy	 évvel	
korábbihoz	viszonyítva	az	 import	volumenemelkedése	(7,5%)	megha-
ladta	az	exportét	(6,3%).	A	külkereskedelem	élénkülését	elősegítette	a	
bővülő	ipari	termelés,	a	háztartások	növekvő	fogyasztása	és	az	emelke-
dő	beruházási	aktivitás.	Az	áruforgalom	és	a	szolgáltatás-külkereskede-
lem	mindkét	irányban	egyaránt	bővült.	Az	egy	évvel	korábbihoz	képest	
kismértékben,	 157	 milliárd	 forinttal	 romló	 külkereskedelmi	 egyenleg	
ellenére	hazánkat	 változatlanul	magas	 szintű	gazdasági	 nyitottság	 jel-
lemzi:	 az	 1,7	 ezer	 milliárd	 forintos	 külkereskedelmi többlet	 a	 GDP	
9,9%-ával	egyenlő.

•	 A	termelési oldalon	az	ipar	és	a	piaci	alapú	szolgáltatások	jelentő-
sen	emelték,	a	mezőgazdaság	viszont	mérsékelte	a	gazdasági	telje-
sítmény	 növekedési	 ütemét.	 A	 bruttó	 hozzáadott	 érték	 volumene3	
2017	 I.	 félévében	 3,6%-kal	 emelkedett	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	
viszonyítva.

•	 Az	árutermelő	területek	(mezőgazdaság,	ipar,	építőipar)	együttes	hozzá-
adott	értéke	2017.	I.	félévében	5,0%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	idősza-
kához	képest,	ezen	belül	a	legnagyobb	mértékű	bővülés	(27%)	–	első-
sorban	az	egyéb	építmények	(például	köz-	és	vasútépítések)	növekedé-
se	miatt	 –	 az	építőiparban következett	 be.	Az ipar	 teljesítménye	4,8,	
ezen	belül	a	feldolgozóiparé	5,6%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	koráb-
bit.	 A	 feldolgozóiparon	 belül	 a	 nagyobb	 súlyú	 területek	 mindegyike	
növekedett.	Az	 iparon	belül	a	nem	ipari	 jellegű	tevékenységek	teljesít-
ménye	 is	 emelkedett.4	 A	 mezőgazdaság	 hozzáadott	 értéke	 10%-kal	
csökkent	az	egy	évvel	korábbihoz	képeset.	

•	 A	bruttó	hozzáadott	érték	közel	kétharmadát	előállító	szolgáltató	szektor	
teljesítménye	 2017	 I.	 félévében	 2,8%-kal	 meghaladta	 az	 egy	 évvel	
korábbit.	A	szolgáltatások	döntő	 többségében	növekedett	a	gazdasági	
teljesítmény,	a	legnagyobb	mértékben	(6,4%)	az	üzleti szolgáltatások 
területén.	 Szintén	 a	 nemzetgazdasági	 átlagot	 meghaladóan	 bővült	 a	
kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás (5,5%),	valamint	az	informá-
ció, kommunikáció	(4,4%)	teljesítménye.

•	 A külkereskedelmi termékforgalomban 2017 első hét hónapjában	–	
az	 első	 becslés	 szerint	 –	 a	 kivitel	 értéke	 58,6	 milliárd	 eurót	 tett	 ki,	
9,2%-kal	 nagyobb	 összeget,	 mint	 egy	 évvel	 korábban.	 A	 behozatal	
értéke	 53,4	 milliárd	 euró	 volt,	 ami	 12%-kal	 meghaladta	 az	 előző	 év	
azonos	 időszakit.	 A	 növekedési	 ütemek	 az	 elmúlt	 hat	 év	 azonos	
időszakát	 tekintve	 a	 legjelentősebbek.	 (2012–2016	 január–júliusi	
időszakait	 tekintve	 az	 export	 éves	 átlagos	 növekedési	 üteme	 3,1,	 az	
importé	2,6%	volt.)	2017	első	hét	hónapjában	az	aktívum	5,2	milliárd	
euró	volt,	az	egyenleg	1,0	milliárd	euróval	romlott	a	tavaly	ilyenkorihoz	
képest.

1.	tábla
A hozzáadott érték nemzetgazdasági ágankénti alakulása,  
2017. I. félév

(%)

Nemzetgazdasági ág, ágcsoport Megoszlás

Változás az előző 
év azonos 

időszakához 
képest

Mezőgazdaság 3,2 –10,1
Ipar 28,0 4,8
Építőipar 3,3 27,2
Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás 12,0 5,5
Szállítás, raktározás 5,9 2,2
Információ, kommunikáció 4,8 4,4
Pénzügyi szolgáltatások 3,7 0,6
Ingatlanügyletek 8,1 1,4
Üzleti szolgáltatások 9,8 6,4
Közösségi szolgáltatások (közigazgatás, 

oktatás, egészségügy, szociális ellátás)
 

18,3
 

0,2
Művészet és szabadidő 2,9 2,0
Nemzetgazdaság összesen 100,0 3,6a)

a)	GDP	piaci	beszerzés	áron.

•	 A	 részletesen	 feldolgozott,	 2017. I. félévi	 adatok	 szerint	 a 
külkereskedelmi termékforgalom	 volumene	 az	 exportban	 7,0,	 az	
importban	pedig	8,8%-kal	bővült	2016	azonos	időszakához	viszonyítva.	
A	forgalom	forintban mért árszínvonala	nőtt	a	2016.	I.	félévihez	képest,	
kivitelben	 1,6,	 behozatalban	 2,5%-kal.	 A	 cserearány	 kedvezőtlenül	
alakult	2017	január–júniusában,	a	–	legnagyobbrészt	az	energiahordozó-
import	 32%-os	 drágulásával	 összefüggésben	 álló	 –	 romlás	 mértéke	
0,9%	volt.	A	forint	az	euróhoz	képest	2017	első	hat	hónapjában	1,0%-
kal	 erősebb,	 a	 dollárhoz	 viszonyítva	 viszont	 2,0%-kal	 gyengébb	 volt,	
mint	2016.	január–júniusban.

3.	ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok
(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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3	A	bruttó	hozzáadott	érték	nem	tartalmazza	a	termékadók	és	–támogatások	egyenlegét,	szemben	a	bruttó	hazai	termékkel.
4	Az	iparba	sorolt	vállalkozások	nem	csak	ipari,	hanem	egyéb	más,	például	kereskedelmi	tevékenységet	is	folytathatnak.
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Ágazati teljesítmények
•	 2017	 júliusában	az	 ipari termelés5	volumene	0,2%-kal	emelkedett	az	

egy	évvel	korábbihoz	képest.	(A	munkanaphatástól	megtisztított	 index	
megegyezett	a	kiigazítatlan	indexszel.)	Az	értékesítési	irányok	közül	az	
ipari	export	volumene	1,1,	a	belföldi	értékesítésé	2,2%-kal	nagyobb	lett	
2016	azonos	időszakához	képest.	Az	iparon	belül	a	bányászat	termelése	
16%-kal	nőtt,	az	energiaiparé	6,4%-kal	csökkent	az	egy	évvel	korábbi-
hoz	 viszonyítva.	 A	 feldolgozóipar	 termelése	 0,3%-kal	 meghaladta	 az	
előző	 év	 azonos	 időszakit.	 A	 három	 legjelentősebb	 feldolgozóipari	
terület	közül	az	elektronikai	iparban	4,9,	az	élelmiszeriparban	4,6%-kal	
többet,	a	járműgyártásban	–	részben	az	egy	évvel	korábbitól	eltérő	nyári	
leállás	miatt	–	7,9%-kal	kevesebbet	termeltek	az	egy	évvel	korábbihoz	
viszonyítva.

•	 Az	előző hónaphoz képest	a	szezonális	és	munkanaptényezővel	kiigazí-
tott	ipari termelés	júliusban	4,2%-kal	csökkent.

•	 2017 január–júliusában	az	ipari kibocsátás	volumene	–	hullámzó	tel-
jesítmény	mellett	–	4,8%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	Az	ipari	
értékesítés	közel	kétharmadát	adó	exporteladások	volumene	5,2,	a	több	
mint	egyharmadát	adó	belföldi	eladásoké	3,6%-kal	nőtt.	Az	iparon	belül	
egyaránt	emelkedett	a	kibocsátás	95%-át	adó	feldolgozóipar,	az	ener-
giaipar	 és	 a	 csekély	 súlyt	 képviselő	 bányászat	 termelése	 (4,8,	 0,2,	
illetve	19%-kal).

•	 2017	első	hét	hónapjában	–	a	vegyi	anyag,	 termék	gyártása	kivételével	
–	 mindegyik	 feldolgozóipari	 területen	 nőtt	 a	 termelés,	 a	 legnagyobb	
mértékben	 (20%)	 a	 gép,	 gépi	 berendezés	 gyártásában.	 A	 szinte	 teljes	
egészében	külpiacra	termelő	elektronikai	ipar	kibocsátása	–	elsősorban	a	
kiemelkedő	 márciusi	 és	 májusi	 termelésnövekedés	 következtében	 –	
8,3%-kal	bővült.	Az	elektronikai	ipar	két	legnagyobb	részterülete	közül	a	
jelentősebb,	elektronikus	fogyasztási	cikkek	gyártása	18,	a	kisebbik,	hír-
adástechnikai	berendezés	gyártása	7,5%-kal	nőtt.	Szintén	a	feldolgozó-
ipari	 átlagot	 meghaladó	 mértékben	 bővült	 a	 kohászat,	 fémfeldolgozás	
(9,1%),	a	legkisebb	súlyú	textil-	és	bőripar	(7,1%),	valamint	–	elsősorban	
a	 belföldi	 értékesítés	 megugrása	 miatt	 –	 a	 gumi-,	 műanyag-	 és	
építőanyagipar	 (6,6%).	 A	 feldolgozóiparon	 belül	 a	 legnagyobb	 súlyú	
(29%)	 járműgyártás	 termelése	 a	 jelentős	 áprilisi	 és	 júliusi	
kibocsátáscsökkenés	mellett	1,5%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	
A	két	meghatározó	járműipari	terület	közül	a	közúti	jármű	alkatrészeinek	
gyártása	 4,4%-kal	 emelkedett,	 a	 közúti	 gépjármű	 gyártása	 1,5%-kal	
mérséklődött.	 A	 feldolgozóipari	 termelés	 egytizedét	 adó	 élelmiszeripar	
(élelmiszer,	ital,	dohánytermék	gyártása)	kibocsátása	2,7%-kal	nagyobb,	
ezen	belül	a	legnagyobb	részesedésű	húsiparé	–	a	madárinfluenza	hatá-
saként	–	3,3%-kal	kisebb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	élelmiszeripari	
értékesítés	 mindkét	 irányba	 nőtt:	 a	 belföldi	 eladások	 volumene	 2,8,	 a	
külföldieké	4,7%-kal	bővült.	A	vegyi	anyag,	termék	gyártásában	1,5%-kal	
kevesebbet	termeltek	az	egy	évvel	korábbihoz	képest

•	 2017	január–júliusában	az	ipari	termelés	minden	régióban	emelkedett,	
a	leginkább	Észak-Alföldön	(8,5%),	a	legkevésbé	Dél-Alföldön	(3,1%).6

•	 2017	 júliusában	 a	 megfigyelt	 feldolgozóipari	 ágazatok7	 összes	 új 
rendelése	2,5,	ezen	belül	az	új	belföldi	rendelés	3,8,	az	új	exportrende-
lés	2,3%-kal	kevesebb	volt	az	előző	év	azonos	hónapjához	képest.	Az	új	
rendelések	az	elektronikai	iparban	1,7%-kal	nőttek,	a	járműgyártásban	
4,6%-kal	 csökkentek.	 Az	 összes rendelésállomány volumene	 július	
végén	2,9%-kal	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól.	Az	ipari	folyamatokat	
számottevően	 meghatározó	 járműgyártás	 rendelésállománya	 3,4,	 az	
elektronikai	iparé	6,9%-kal	csökkent	a	2016.	júliusihoz	viszonyítva.

•	 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	emelkedik	
az	 előző	 év	 azonos	 időszaki	 alacsony	 bázishoz	 viszonyítva,	 amihez	
mindkét	építményfőcsoport	jelentős	bővülése	hozzájárult.

•	 Az	 építőipari	 termelés	 volumene	 a	 2017.	 I.	 félévi	 jelentős	 volumen-
növekedés	(27%)	után	júliusban	23%-kal	magasabb	volt	a	2016.	azonos	
időszaki	 alacsony	 bázishoz	 képest.	 Júliusban	 az	 épületek építése		
15%-kal	bővült,	ami	ismét	elsősorban	az	ipari	és	raktárépületek,	kisebb	
mértékben	 sportlétesítmények	 és	 oktatási	 épületek	 építésének	 az	
eredménye.	 Az	 egyéb építmények építésének	 volumene	 32%-kal	
haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit,	a	termelés	az	alacsony	bázis	mellett	
továbbra	is	az	út-,	vasút-	és	közműépítési	munkák	következtében	bővült.	

•	 Az	előző hónaphoz képest a	szezonális	és	munkanaphatással	kiigazított	
indexek	alapján	júliusban	az	építőipar	termelése	2,1%-kal	csökkent.

•	 Január–júliusban	 az	 építőipari	 termelés	 volumene	26%-kal	bővült	 az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.	Ezen	belül	az	épületek	építésében	23,	az	
egyéb	 épületek	 építésében	 34%-kal	 haladta	meg	 a	 termelés	 a	 2016.	
január–júliusit.

•	 Az	új építőipari szerződések	volumene	júliusban	3,8%-kal	emelkedett	
az	előző	év	azonos	időszakihoz	viszonyítva,	az	épületek	építésére	kötött	
szerződéseké	 22%-kal	 csökkent,	 azonban	 az	 egyéb	 építmények	
építésére	 vonatkozóké	 39%-kal	 nőtt.	 Az	 építőipari	 vállalkozások	
szerződésállományának	 volumene	 július	 végén	 84%-kal	 meghaladta	
az	 egy	 évvel	 korábbi	 alacsony	 bázist.	 Az	 épületek	 építésének	
rendelésállománya	16,	az	egyéb	építményeké	132%-kal	volt	magasabb,	
mint	2016	júliusában.

•	 A	 kiskereskedelmi üzletek forgalmának	 volumene	 2017 júliusában	
4,2,	 január–júliusban	összességében	4,0%-kal	nőtt.	 (A	naptárhatástól	
megtisztított	 adatok	 szerint	 4,2,	 illetve	 3,9%-os	 volt	 az	 emelkedés.)	
Júliusban	az	előző	hónaphoz	képest	–	a	szezonálisan	és	naptárhatástól	
megtisztított	 index	 szerint	 –	 az	 üzletek	 forgalma	 csekély	 mértékben	
változott	(–0,4%).

•	 Január–júliusban	 az	 összforgalom	 47%-át	 kitevő	 élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek	eladási	volumene	2,2%-kal	megha-
ladta	az	előző	év	azonos	időszakit.	Ezen	belül	a	forgalom	77%-át	lebo-
nyolító	vegyes	üzleteké	3,2%-kal	emelkedett,	míg	az	élelmiszer-,	 ital-,	
dohányáru-szaküzleteké	1,1%-kal	 csökkent.	A	nem élelmiszertermék 
jellegű üzletek	 forgalma	 összességében	 2017	 első	 hét	 hónapjában	
6,7%-kal	nőtt	 az	 egy	évvel	 korábbihoz	képest.	 Ezen	belül	 valamennyi	
üzlettípusnál	növekedtek	az	eladások:	az	iparcikk	jellegű	vegyes	üzlete-
ké	 10,	 a	 könyv-,	 számítástechnika-	 és	 egyébiparcikk-üzleteké	 7,3,	 a	
gyógyszer-,	gyógyászatitermék-,	illatszerüzleteké	5,4,	a	bútor-,	műsza-
kicikk-üzleteké	3,8,	a	textil-,	ruházati	és	lábbeliüzleteké	2,4,	a	használt-
cikk-üzleteké	1,4%-kal.	A	termékek	széles	körére	kiterjedő,	az	összfor-
galom	mindössze	3,4%-át	adó	csomagküldő	és	internetes	kiskereske-
delemben	 a	 forgalom	 23%-kal	 emelkedett.	 Az	 üzemanyagtöltő 
állomások üzemanyag-forgalma	 január–júliusban	 3,1%-kal	 bővült,	
miközben	 a	 járműüzemanyagok	 fogyasztói	 ára	 átlagosan	 9,7%-kal	
emelkedett.	

•	 Január–júliusban	a	kiskereskedelmen	kívül	számba	vett	gépjármű- és 
járműalkatrész-üzletek	 forgalmában	2,4%-os	emelkedést	mértünk	az	
egy	évvel	korábbihoz	képest.

•	 2017	 júliusában	 a	 kereskedelmi szálláshelyeken 1	 millió	 505	 ezer	
vendég	4	millió	302	ezer	vendégéjszakát	töltött	el.	A	vendégek	száma	
1,2,	 a	 vendégéjszakáké	1,5%-kal	nőtt	 az	 előző	év	azonos	hónapjához	
képest.	A	vendégéjszakában	mért	külföldi	vendégforgalom	2,6,	a	belföl-
di	0,7%-kal	bővült.	

•	 2017	júliusában	a	kereskedelmi	szálláshelyek	az	egy	évvel	korábbihoz	
képest	 folyó	 áron	 18%-kal	 több,	 57	milliárd	 forint	 bruttó árbevételt	
realizáltak.	A	növekedésben	a	megugró	szállodai	 szobaárak	 játszottak	
jelentős	szerepet:	átlagáruk	az	előző	év	júliusához	viszonyítva	19%-kal	
(Budapesten	37%-kal)	volt	magasabb.

•	 2017. január–júliusban	 a	 kereskedelmi	 szálláshelyeken	 a	 vendégek	
száma	7,9,	a	vendégéjszakáké	8,1%-kal	emelkedett.	A	külföldi	vendé-

5	Az	ipar	összesen	adata	a	teljes	iparra,	az	iparra	vonatkozó	többi	adat	a	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körére	vonatkozik.
6	Telephely	szerinti	adatok	alapján.
7	A	legalább	50	főt	foglalkoztató	ipari	vállakozások	körében.
8	Részben	vagy	teljesen	az	interneten	vagy	más,	szintén	IP-alapú	adathálózaton	megvalósuló,	helyhez	kötött	hívás.
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gek	8,3,	a	belföldiek	8,2	millió	vendégéjszakát	vettek	igénybe,	10,	illetve	
5,9%-kal	többet,	mint	egy	évvel	korábban.	

•	 Az	év	első	7	hónapjában	a	főbb küldő országok	mindegyikéből	nőtt	a	
forgalom.	 Az	 Oroszországból	 érkező	 vendégek	 által	 eltöltött	 éjszakák	
száma	35%-kal	nőtt,	de	a	bővülés	mértéke	Németország,	Lengyelország	
és	Csehország	esetében	is	10%	feletti,	az	Egyesült	Királyság,	Ausztria,	
az	 Egyesült	 Államok,	 Olaszország	 és	 Románia	 esetében	 4,1–9,8%	
közötti	volt.

•	 2017	első	hét	hónapjában	a	szálláshelyek bruttó árbevétele megközelí-
tette	a	254	milliárd	 forintot,	amely	 folyó	áron	17%-kal	meghaladta	az	
előző	év	azonos	időszakit.	A	bővüléshez	a	szállásdíjbevételek	19%-os,	
ezen	 belül	 a	 külföldi	 bevételek	 23%-os	 növekedése	 is	 hozzájárult.	
Széchenyi	 Pihenőkártyával	 12	 milliárd	 forint	 értékben,	 az	 egy	 évvel	
korábbinál	folyó	áron	5,2%-kal	többet	fizettek.

•	 A	szállodák	szobakihasználtsága	57,5%	volt,	az	előző	év	azonos	 idő-
szakinál	4,2	százalékponttal	magasabb.

•	 A	vendéglátóhelyek	eladási	forgalmának	értéke	2017.	január–júliusban	
összesen	 601	milliárd	 forintot	 tett	 ki,	 volumenében	 1,4%-kal	 többet,	
mint	az	előző	év	azonos	időszakában.

•	 2017 I. félévében	 a	 Magyarországra	 érkező	 külföldi látogatók		
23,9	millió	alkalommal	lépték	át	a	határt,	3,7%-kal	többször,	mint	egy	
évvel	korábban.	A	külföldiek	779	milliárd	forintot	költöttek,	folyó	áron	
4,8%-kal	többet,	mint	2016	első	felében.	A	magyarok	5,8%-kal	több-
ször,	 9,4	millió	 alkalommal	 utaztak	 külföldre,	 és	 369	milliárd	 forintot	
költöttek	el,	ami	9,4%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	Az	utasfor-
galmi	egyenleg	 így	410	milliárd	 forint	volt,	1,0%-kal	 több,	mint	2016	
első	félévében.

•	 A	távközlési	piacon	a	mobiltelefonok 2017.	június	végi	előfizetésszá-
ma	(11,9	millió	darab)	1,1%-kal	magasabb	volt	az	egy	évvel	korábbi-
nál,	 ezen	 belül	 a	 havidíjas	 előfizetések	 száma	 tovább	 nőtt,	 a	
feltöltőkártyásoké	viszont	csökkent.	2017	I.	félévében	a	mobiltelefon-
előfizetők	 0,2%-kal	 kevesebb	 hívást	 kezdeményeztek,	 ugyanakkor	 a	
beszélgetéssel	 töltött	összes	 idő	4,7,	a	sms-ek	száma	5,9,	az	mms-
eké	pedig	13%-kal	emelkedett.	Ezzel	párhuzamosan	–	a	mobil-adat-
előfizetések	intenzív	terjedésével	összhangban	–	a	mobilhálózat	adat-
forgalma	63%-kal	bővült.	

•	 2017.	 június	végén	3,1	millió	vezetékes fővonal	 volt	hazánkban,	 ez	
0,3%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	A	fővonalak	közel	kéthar-
madát	kitevő	VoIP-hangcsatornák8	száma	17%-kal	növekedett.	2017	
I.	félévében	a	felhasználók	6,5%-kal	kevesebb	hívást	indítottak	veze-
tékes	telefonról	és	a	beszélgetéssel	töltött	összes	idő	3,4%-kal	csök-
kent.	

•	 Az	 internetpiac	 dinamikus	 bővülése	 2017	 első	 felében	 folytatódott,	 a	
félév	 végén	 az	 internet-előfizetések	 száma	 (9,1	millió	 darab)	 8,0%-kal	
nagyobb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	emelkedést	elsősorban	az	előfi-
zetések	több	mint	kétharmadát	jelentő	mobilinternet-előfizetések	10%-os	
növekedése	okozta.	2017	I.	félévében	az	internet-szolgáltatók	az	előfize-
tésszám	bővülését	meghaladó	mértékben,	12%-kal	több	nettó	árbevételt	
(108	milliárd	forint)	realizáltak	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.

Termelői és fogyasztói árak
•	 2017 júliusában	a	mezőgazdasági termelői árak	3,0%-kal	magasab-

bak	 voltak	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakinál.	 A	 növényi	 termékek	 ára	
1,4%-kal	csökkent,	az	élő	állatok	és	állati	termékeké	11%-kal	emelke-
dett.	A	gabonafélék	ára	3,9%-kal	mérséklődött,	a	két	legnagyobb	súlyú	
gabonanövény	 közül	 az	 új	 betakarítású	búza	 ára	 11%-kal	 nőtt,	míg	 a	
tárolt	kukoricáé	ugyanilyen	mértékben	csökkent.	A	gyümölcsök	ára	23,	
a	zöldségféléké	0,6%-kal	nőtt,	a	burgonyáé	közel	ötödével	alacsonyabb	
lett.	 Az	 élő	 állatok	 termelői	 árszintje	 4,7,	 az	 állati	 termékeké	 27%-kal	
emelkedett.	A	tej	36%-kal	drágult.

•	 2017 január–júliusában	 a	 mezőgazdasági	 termelői	 árak	 2,9%-kal	
emelkedtek.	A	növényi	termékek	ára	2,0%-kal	alacsonyabb	lett,	az	élő	
állatok	és	állati	termékeké	pedig	12%-kal	magasabb.	A	növényi	termé-
kek	 közül	 csak	 a	 gyümölcsfélék	 ára	 emelkedett	 (15%),	 minden	 más	
kiemelt	termékcsoport	ára	csökkent.	Az	állatok	közül	a	vágósertés	ára	

kimagaslóan,	22%-kal,	a	vágócsirkéé	1,9%-kal	nőtt.	Az	állati	termékek	
közül	a	tej	ára	25,	míg	a	tojásé	4,2%-kal	haladta	meg	az	előző	időszaki	
árszintet.

•	 Az	ipari termelői árak	2017.	júliusban	1,2,	január–júliusban	2,9%-kal	
magasabbak	voltak	az	előző	év	azonos	időszakához	képest,	az	emelkedő	
tendencia	több	mint	fél	éve	tart.	A	dráguló	vegyipari	termékek	nagymér-
tékben	hozzájárultak	az	áremelkedéshez.

•	 2017	 első	 hét	 hónapjában	 az	 ipari belföldi eladások árai	 erőteljes	
ütemben	nőttek:	az	árak	júliusban	2,2,	január–júliusban	5,0%-kal	halad-
ták	 meg	 az	 egy	 évvel	 korábbi	 alacsony	 bázist.	 Az	 árak	 alakulására	
hatással	volt	a	kőolaj	világpiaci	árváltozása,	ami	leginkább	a	vegyipart	
érintette.	 Az	 év	 első	 hét	 hónapjában	 az	 energiaipar	 értékesítési	 árai	
stagnáltak,	a	feldolgozóiparéi	7,4%-kal	növekedtek	az	egy	évvel	koráb-
bihoz	viszonyítva.	Az	elektronikai	ipar	kivételével	mindegyik	feldolgozó-
ipari	területen	drágultak	a	termékek,	a	jelentős	súlyúnak	számító	élelmi-
szeriparban	4,5,	a	kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozás	területén	22%-kal.

•	 2017.	 január–júliusban	 az	 ipari exportértékesítés árai	 az	 előző	 év	
azonos	időszakához	viszonyítva	1,9%-kal	emelkedtek,	ezen	belül	a	leg-
több	 feldolgozóipari	 területet	 növekedés,	 a	 legnagyobb	 súlyú	 jármű-
gyártást	1,4%-os	mérséklődés	jellemezte.	(2017	júliusában	az	export-
értékesítési	árak	0,8%-kal	meghaladták	a	2016.	júliusit.)

•	 2017. augusztusban	 gyorsult	 a	 fogyasztói árak növekedési	üteme	a	
júliusihoz	képest,	az	árszínvonal	átlagosan	2,6%-kal	meghaladta	az	egy	
évvel	korábbit.	Az év első nyolc hónapjában	az	árak	összességében	
2,4%-kal	 magasabbak	 voltak,	 mint	 2016	 azonos	 időszakában.	 A	
fogyasztásban	 magas	 arányt	 képviselő	 járműüzemanyagok	 9,2,	 a	
gyógyszerek,	 gyógyáruk	 2,5%-kal	 drágultak.	 A	 dohányáruk	 ára	 a	
jövedéki	 adó	 emelése	 következtében	 5,9,	 a	 szeszes	 italoké	 1,7%-kal	
emelkedett.	Az	élelmiszerárak	átlagosan	2,5%-kal	nőttek,	ezen	belül	a	
sertéshús	és	a	cukor	egyformán	12,	a	sajt	7,6,	a	párizsi,	kolbász	6,0,	a	
kenyér	3,9,	a	tej	0,7%-kal	drágult.	A	sertéshús	és	a	tej	áremelkedése	
összefügg	 a	 felvásárlási	 árak	 növekedésével.	 A	 csokoládé,	 kakaó	 a	
világpiaci	árcsökkenés	begyűrűzése	miatt,	a	liszt	és	a	burgonya	a	ked-
vező	 terméseredménynek	 köszönhetően,	 a	 tojás	 és	 különösen	 a	
baromfihús	pedig	áfakulcsuk	mérséklése	következtében	olcsóbb	lett.	A	
friss	hazai	és	déligyümölcsért	4,2,	a	friss	zöldségért	3,9%-kal	többet	
kellett	 fizetni.	 A	 fogyasztásból	 28%-kal	 részesedő	 szolgáltatások	
árszínvonala	1,6%-kal	nőtt.	A	külföldi	üdülés,	az	egyéb	távolsági	uta-
zás,	 a	 telefon,	 internet	 és	 a	 szemétszállítás	 kivételével	 emelkedtek	 a	
szolgáltatási	árak.	A	háztartási	energia	ára	0,5,	a	ruházkodási	cikkeké	
0,4%-kal	 növekedett.	 Előbbi	 főcsoportban	 a	 palackos	 gáz	 mellett	 a	
szilárd	tüzelőanyagok	drágultak,	ezen	belül	különösen	a	tűzifa	ára	nőtt	
nagyobb	 mértékben	 (5,7%-kal).	 A	 főbb	 rezsitételek	 (vezetékes	 gáz,	
elektromos	energia,	távfűtés)	ára	változatlan	maradt.	A	tartós	fogyasz-
tási	cikkek	ára	0,4%-kal	alacsonyabb	lett,	ezen	belül	a	tartós	háztartási	
cikkekért	1,1%-kal	többet,	a	járművekért	0,1,	a	tartós	kulturális	cikke-
kért	(televízió,	számítógép,	telefon)	3,6%-kal	kevesebbet	kellett	fizetni.	
Az	év	első	nyolc	hónapjában	az	új	személygépkocsikat	1,5%-kal	drá-
gábban,	a	használtakat	4,2%-kal	olcsóbban	kínálták,	mint	2016	hason-
ló	időszakában.	

•	 A	fogyasztói árak augusztusban az előző hónaphoz képest	átlagosan	
0,1%-kal	emelkedtek.	Az	élelmiszerárak	0,5%-kal	mérséklődtek,	meg-
határozóan	 az	 idényáras	 élelmiszerek	 (burgonya,	 friss	 zöldség,	 gyü-
mölcs)	6,6%-os	árcsökkenése	miatt.	A	járműüzemanyagok	1,2,	a	sze-
szes	italok,	dohányáruk	0,7%-kal	drágultak.	A	tartós	fogyasztási	cikkek	
és	a	szolgáltatások	árszínvonala	egyformán	0,1%-kal	nőtt.	A	háztartási	
energia	ára	nem	módosult.	A	nyári	kiárusítások	következtében	a	ruház-
kodási	cikkekért	1,3%-kal	kevesebbet	kellett	fizetni.	

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 2017 júliusában	mind	a	születések,	mind	a	halálozások	száma	csökkent	

az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 viszonyítva.	 A	 hónap	 folyamán	8105	
gyermek	született	és	9185-en	haltak	meg.	A	születések	száma	2,6%-kal,	
a	 halálozásoké	 ezt	 meghaladóan,	 7,1%-kal	 mérséklődött	 a	 2016.	
júliusihoz	képest.	A	születések	és	a	halálozások	egyenlegéből	adódóan	
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az	ország	népessége	1080	fővel	fogyott,	ami	31%-kal	kisebb	mértékű	a	
2016	azonos	időszakinál.	A	népesség	természetes	fogyásának	üteme	az	
év	 eleje	 óta	 folyamatosan	 lassul. A	 házasságkötések	 száma	 szintén	
csökkent,	 a	 6451	 anyakönyvezett	 frigy	 9,4%-kal,	 666-tal	maradt	 el	 a	
2016.	júliusitól.

•	 2017. január–júliusban	 összesen	 52	 056	 gyermek jött világra,	 ami	
közel	 azonos	 a	 2016.	 január–júliusival	 (mindössze	 32	 csecsemővel	
kevesebb).	 2016	 szökőév	 volt,	 így	 2017-ben	 egy	 nappal	 rövidebb	 a	
vizsgált	 időszak,	 ennek	 figyelembevételével	 a	 szökőnaphatástól	meg-
tisztított	születésszám	szerény	mértékben	(0,4%)	emelkedett.	

•	 2017	első	hét	hónapjában	78	583-an	haltak meg,	ami	6,8%-os,	a	szö-
kőnaphatást	 figyelembe	véve	7,4%-os	emelkedést	 jelent	2016	azonos	
időszakához	 viszonyítva.	 A	 legnagyobb	 növekedés	 január–februárban	
történt,	 amikor	 a	 halálesetek	 szökőnaphatástól	 megtisztított	 száma	
átlagosan	25%-kal	emelkedett,	ezt	követően	március–áprilisban	mérsé-
keltebben,	4,4%-kal	nőtt	a	halálozások	száma,	majd	a	májusi	stagnálást	
követően	már	csökkent	az	elhunytak	száma	2016	azonos	hónapjaihoz	
képest.	 A	 2017.	 év	 eleji	 halálozási	 többlet	 hátterében	 –	 a	 két	 évvel	
ezelőtti	 folyamatokhoz	 hasonlóan	–	most	 is	 a	 tetőző	 influenzajárvány	
állhatott.	

•	 A	 természetes fogyás	 2017	 első	 hét	 hónapjában	 26	 527	 fő	 volt,	 ez	
24%-kal	több	az	előző	év	azonos	időszakinál.	

•	 A	házasságkötések	száma	a	januári	szerény	mértékű	emelkedést	köve-
tően	február–májusban	elmaradt	a	2016	azonos	hónapjaira	jellemzőtől,	
majd	 a	 júniusi	 6,5%-os	 átmeneti	 növekedést	 követően	 ismét	 vissza-
esett:	a	júliusban	megkötött	6451	házasság	9,4%-kal	elmaradt	a	2016.	
júliusitól.	2017.	január–júliusban	összesen	28	158	pár	kötött	házassá-
got,	a	szökőnaphatással	korrigálva	5,2%-kal	kevesebb,	mint	2016	azo-
nos	időszakában.	

•	 2017. május–júliusban	a	foglalkoztatottak	száma	és	aránya	meghalad-
ta	az	előző	év	azonos	időszakit,	míg	a	munkanélkülieké	elmaradt	attól.	
A	foglalkoztatottak száma	a	15–74	évesek	körében	egy	év	alatt	62	ezer	
fővel,	4	millió	434	ezer	főre	nőtt.	A	létszámbővülés	teljes	egészében	a	
hazai	elsődleges	munkaerőpiacon	ment	végbe,	mivel	a	közfoglalkozta-
tottak	és	a	külföldi	telephelyen	dolgozók	száma	40,	illetve	5	ezer	fővel	
kevesebb	 volt,	mint	 2016.	május–júliusban.	 A	 foglalkoztatottak	 közül		
4	millió	 385	 ezren	 tartoztak	 a	 15–64	 évesek	 korcsoportjába,	 53	 ezer	
fővel	(1,2%-kal)	többen	az	egy	évvel	korábbinál,	68,3%-os	foglalkozta-
tási arányuk	pedig	1,5	százalékponttal	emelkedett.	A	férfiak	foglalkoz-
tatási	mutatói	nagyobb	mértékben	javultak,	esetükben	a	foglalkoztatási	
arány	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest	 2,4	 százalékponttal,	
75,6%-ra,	míg	a	nőké	0,6	százalékponttal,	61,2%-ra	nőtt.	Mindhárom	
fő	 korcsoportban	 bővült	 a	 foglalkoztatottság.	 A	 munkaerőpiacon	 kis	
létszámban	jelen	lévő	15–24	éves	fiatalok	foglalkoztatási	aránya	29,3,	a	
legjobb	munkavállalási	korú,	25–54	éveseké	83,9,	míg	az	55–64	évese-
ké	51,7%-ra	növekedett.

•	 A	 munkanélküliek száma	 a	 15–64	 éves	 népesség	 körében	 2017.	
május–júliusban	az	előző	év	azonos	időszakához	viszonyítva	34	ezer	

fővel	(15%-kal)	193	ezer	főre	mérséklődött,	miközben	a	munkanélkü-
liségi ráta	 ugyanezen	 időszak	 alatt	 0,8	 százalékponttal,	 4,2%-ra	
csökkent.	A	munkanélküliség	jelenlegi	szintje	–	a	negyedéves	adatok-
kal	összevetve	–	a	munkaerő-felmérés	közel	negyedszázados	történe-
tének	legalacsonyabb	értéke.	A	férfiakat	alacsonyabb	munkanélkülisé-
gi	 ráta	 jellemezte,	 mint	 a	 nőket	 (3,9	 és	 4,6%),	 egyúttal	 előbbiek	
körében	a	munkanélküliségi	ráta	nagyobb	mértékben	(1,2	és	0,3	szá-
zalékponttal)	javult.	Mindhárom	fő	korcsoportban	csökkent	a	munka-
nélküliség.	 A	 15–24	 éves	 fiatalok	 munkanélküliségi	 rátája	 10,9,	 a	
25–54	és	 az	55–64	éveseké	pedig	 lényegében	azonos,	3,7	 és	3,6%	
volt.	A	munkanélküliek	43,3%-a	tartósan,	azaz	legalább	egy	éve	mun-
kanélküli,	ez	6,3	százalékpontos	csökkenést	jelent	az	egy	évvel	koráb-
bihoz	képest,	míg	a	munkakeresés átlagos időtartama	18,8-ről	16,7	
hónapra	csökkent.9

•	 2017. júliusban	 a	 teljes	munkaidőben	 alkalmazásban	 állók	 –	 a	 nem-
zetgazdaság	egészében10	–	bruttó	290	500	forintot	kerestek,	13,1%-kal	
többet	az	előző	év	azonos	időszakinál.	A	családi	adókedvezmény	nélkü-
li	nettó átlagbér	ugyancsak	13,1%-kal	bővült,	összege	193	100	forintot	
tett	ki,	míg	a	kedvezmény	figyelembevételével	becsülhető	nettó	átlagke-
reset	200	900	forint	volt.

•	 2017 első hét hónapjában	a	 teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	
nemzetgazdasági	 szintű	 bruttó átlagkeresete	 290	 300	 forint	 volt,	 ez	
12,6%-kal	magasabb	 a	 2016.	 január–júliusinál.	 A	 családi	 adókedvez-
mény	nélküli	nettó átlagkereset	egy	év	alatt	szintén	12,6%-kal	nőtt	és	
193	 100	 forint	 volt,	 míg	 a	 kedvezmény	 figyelembevételével	 számolt	
nettó	 bér	 201	 000	 forintra	 becsülhető.	 (A	 családi	 adókedvezmény	
igénybevételének	2017.	 évi	 szabályai	 a	 kétgyermekes	családok	eseté-
ben	 a	 nettó	 keresetek	 nagyságát	 és	 alakulását	 pozitívan	 befolyásoló	
változást	hoztak.)

•	 A	keresetek	növekedési	ütemére	a	minimálbér	és	a	garantált	bérmini-
mum	 15,	 illetve	 25%-os	 emelkedése,	 a	 költségvetési	 szféra	 egyes	
területeit,	 továbbá	 az	 állami	 közműszolgáltató	 cégek	 alkalmazottjait	
érintő	keresetrendezések	voltak	hatással.	

•	 A	közfoglalkoztatottak nélkül	számolva	a	bruttó	és	a	nettó	átlagkereset	
egyaránt	11,7%-kal	volt	magasabb	a	2016.	január–júliusinál.	

•	 A	közfoglalkoztatottak	nélkül	számolva	a	vállalkozásoknál	alkalmazás-
ban	állók	nettó	203	000	forintot	kerestek,	ez	11,1%-kal	haladta	meg	a	
2016.	január–júliusit.	A	közfoglalkoztatás	hatását	figyelmen	kívül	hagy-
va	a	költségvetésben	a	nettó	átlagkereset	203	700	forint	volt,	13,8%-
kal	 több	 az	 egy	 évvel	 korábbinál,	 míg	 a	 nonprofit szervezeteknél	
alkalmazottak	bére	ugyanezen	időszak	alatt	10,1%-kal,	181	000	forintra	
nőtt.

•	 A	 fogyasztói	 árak	 2,3%-os	 növekedése	mellett	 a	 reálkereset	 egy	 év	
alatt	10,1%-kal	nőtt.

•	 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	8500	forint	volt.	

		9	A	15–74	éves	népességen	belül.
10	A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.
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Összefoglaló adatok 

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

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 2,0 2,2 1,6 4,2 3,2
Beruházás –14,9R –6,7R –21,0R 23,3R 26,8R

A háztartások tényleges fogyasztása 4,2 3,7 3,9 2,6R 3,3

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

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

Mutató 2016 2017.	február–	
április

2017.	március–
május

2017.	április–	
június

2017.	május–	
július

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 5,1 4,6 4,5 4,3 4,2
Foglalkoztatási arány 66,5 67,3 67,6 68,1 68,3

Mutató 2016 2017.	május 2017.	június 2017.	július 2017.	január–	
július

Száma, fő
Élveszületések 93 063 7 618+ 7 359+ 8 105+ 52 056+

Halálozások 127 053 10 336+ 9 494+ 9 185+ 78 583+

Természetes szaporodás/fogyás (–) –33 990 –2 718+ –2 135+ –1 080+ –26 527+ 

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke 83 265R 8 251R 7 826 7 282+ 53 441+

Kivitel értéke 92 990R 9 087R 8 824 7 604+ 58 595+

Egyenleg 9 725R 837R 998 322+ 5 153+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 4,9R 16,3R 5,6 .. 8,8a)

Kivitel volumene 4,4R 17,0R 2,5 .. 7,0a)

Mezőgazdasági termelői árak –3,8 4,5 2,5 3,0 2,9
Ipari termelés volumene 0,9 8,8 4,0 0,2 4,8
Ipar belföldi értékesítésének volumene –1,1 5,5 2,6 2,2 3,6
Ipari exportértékesítés volumene 0,3 11,5 4,6 1,1 5,2
Feldolgozóipari új rendelések volumene – 9,2 6,0 –2,5 –
Ipari termelői árak –1,7 2,7 1,5 1,2 2,9
Építőipari termelés volumene –18,8 35,4 27,2 22,7 26,2
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 4,7 6,0 5,2 4,2 4,0
Kereskedelmi szálláshelyek
   összes vendégei 6,9 5,6 12,7 1,2 7,9

összes vendégéjszakái 6,7 5,8 12,0 1,5 8,1
Alkalmazásban állók létszáma+ 2,9 1,3 1,4 0,9 1,9
Bruttó átlagkereset, nominális+ 6,1 12,9 14,4 13,1 12,6
Nettó átlagkereset, nominális+ 7,8 12,9 14,4 13,1 12,6
Fogyasztói árakb) 0,4 2,1 1,9 2,1 2,3
a)	2017.	január–június
b)	2017.	augusztus:	2,6%.
..		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
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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
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