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Makrogazdasági folyamatok
•	 2017-ben	 a	 világgazdaság	 bővülése	 élénkült,	 a	 Nemzetközi	

Valutaalap	 előrejelzése	 szerint	 a	 globális	 kibocsátás	 3,7%-kal	
nagyobb	 volt	 a	 megelőző	 évinél.	 A	 világgazdasági	 folyamatok	
középpontjában	 az	 Egyesült	 Államokban	 született	 gazdaságpolitikai	
döntések	 (többek	 között	 alapkamat-emelés,	 az	 adózási	 rendszer	
reformja)	álltak.	A	fejlett	országokat	fellendülés	jellemezte,	az	OECD	
egészére	számított	GDP	volumene	–	a	2016.	évi	1,8%-os	emelkedést	
követően	–	2017-ben	2,5%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.1

•	 A	meghatározó	országok	közül	Kína	gazdasági	teljesítménye	6,8,	az	
Egyesült	Államoké	2,3,	Japáné	1,7%-kal	emelkedett	az	előző	évhez	
képest.1	 Az	 Európai Unió	 egészére	 számított	 GDP	 volumene		
2,4%-kal	 bővült,	 a	 növekedés	 üteme	 gyorsult	 a	 korábbi	 évekhez	
mérten.	 A	 hazánk	 legfontosabb	 külgazdasági	 partnerének	 számító	
Németország	 gazdasági	 teljesítménye	 2,2%-kal	 nőtt	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	viszonyítva,	ennél	nagyobb	mértékű	emelkedés	az	elmúlt	
hat	évben	nem	történt.2	

•	 2017-ben	folytatódott	a	magyar	gazdaság	több	mint	négy	éve	tartó	
konjunktúrája,	 a	GDP volumene 2017 IV. negyedévében	 4,4%-kal	
emelkedett	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	növekedés	üteme	2014	
III.	negyedéve	óta	a	legdinamikusabb.	A	bővüléshez	leginkább	a	piaci	
alapú	 szolgáltatások	 és	 az	 alacsony	 részarányú	 építőipar	 járultak	
hozzá.	 A	 szezonálisan	 és	 naptárhatással	 kiigazított	 index	 szerint	 a	
gazdasági	teljesítmény	az	előző	év	azonos	időszakához	viszonyítva	–	
az	 uniós	 átlagnál	 nagyobb	mértékben	 –	 4,9,	 az	 előző	 negyedévhez	
képest	1,3%-kal	bővült.

•	 2017-ben a GDP volumene	 –	 folyamatos	 éven	 belüli	 emelkedés	
mellett	 –	 4,0%-kal	 nőtt	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva,	 a	
növekedési	 ütem	 gyorsult	 a	 megelőző	 két	 évhez	 mérten.	 Hazánk	
mellett	 a	 többi	 visegrádi	 ország	 gazdasági	 teljesítménybővülése	 is	
meghaladta	az	uniós	átlagot	(2,4%),	ugyanakkor	Csehország	(4,3%)	
és	Lengyelország	(4,6%)	gazdasága	Magyarországénál	is	gyorsabban	
növekedett.

1.	ábra
A GDP volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest,	szezonálisan	és		

	 munkanaphatással	kiigazítva)

•	 A	 felhasználási oldalon	 a	 háztartások	 fogyasztása	 számottevően	
hozzájárult	 a	 gazdasági	 növekedéshez:	 2017-ben	 a	 háztartások 
tényleges fogyasztása	4,1%-kal	nőtt	a	megelőző	évhez	viszonyítva.	
Ezen	 belül	 a	 legnagyobb	 részarányúnak	 számító	 háztartások	
fogyasztási	 kiadásai	 4,7,	 a	 kisebb	 súlyú	 kormányzattól	 kapott	
természetbeni	 társadalmi	 juttatások	 0,9,	 a	 háztartásokat	 segítő	
nonprofit	intézményektől	kapott	juttatások	7,0%-kal	emelkedtek.

2.	ábra
A GDP és a háztartások tényleges fogyasztásának  
volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest)
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1		 Forrás:	az	OECD	adatbázisa.
2		 Forrás:	az	Eurostat	adatbázisa.
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•	 A	közösségi fogyasztás	volumene	2017-ben	0,4%-kal	mérséklődött	az	
egy	évvel	korábbihoz	képest,	kismértékben	lassítva	a	GDP	bővülését.	A	
háztartások	tényleges	fogyasztása	és	a	közösségi	fogyasztás	együttesé-
ből	álló	végső fogyasztás	3,4%-kal	emelkedett.

•	 A	 2017.	 évi	 gazdasági	 növekedéshez	 nagymértékben	 hozzájárult	 a		
17%-kal	 bővülő	 bruttó állóeszköz-felhalmozás.	 A	 felhasználási	 tétel	
GDP-hez	viszonyított	aránya	21,5%	volt,	2,3	százalékponttal	magasabb	
az	egy	évvel	korábbinál.	A	bruttó	állóeszköz-felhalmozás	közel	nyolcti-
zedét	adó	nemzetgazdasági beruházások	volumene	17%-kal	emelke-
dett	az	egy	évvel	korábbi,	alacsony	bázishoz	képest.	Az	erőteljes	növe-
kedés	 a	 nemzetgazdaság	 csaknem	 egészét	 érintette.	 A	 beruházások	
bővülésében	 szerepet	 játszott,	 hogy	 a	 vállalkozások	 kapacitásnövelő	
beruházásainak	élénkülése	mellett	a	2014–2020-as	uniós	költségvetési	
ciklus	elindított	projektjeinek	tényleges	megvalósítása	is	nagyobb	len-
dületet	 vett,	 továbbá	 az	 ingatlanberuházási	 aktivitás	 is	 emelkedett.		
A	 meghatározó	 területek	 mindegyikében	 bővült	 a	 beruházási	 teljesít-
mény:	a	szállítás,	raktározás	területén	24,	az	ingatlanügyletekben	23,	a	
feldolgozóiparban	7,3%-kal.

•	 A	 külkereskedelmi folyamatok	 összességében	 visszafogták	 a	 GDP	
növekedését.	2017-ben,	az	egy	évvel	korábbihoz	viszonyítva	az	import	
volumenemelkedése	 (9,7%)	meghaladta	 az	 exportét	 (7,1%).	 A	 kivitel	
élénkülését	 elősegítette	 a	 bővülő	 feldolgozóipari	 exportértékesítés,	 az	
importét	 pedig	 az	 ipari	 termelés	 importigénye	 mellett	 a	 háztartások	
növekvő	fogyasztása	és	az	emelkedő	beruházási	aktivitás.	Az	áruforga-
lom	 és	 a	 szolgáltatás-külkereskedelem	 mindkét	 irányban	 egyaránt	
bővült.	 A	 külkereskedelmi egyenleg	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest	
585	milliárd	 forinttal	 romlott,	hazánkat	 így	 is	magas	szintű	nyitottság	
jellemzi.	 A	 3,0	 ezer	 milliárd	 forintos	 külkereskedelmi	 többlet	 a	 GDP	
7,8%-ával	egyenlő.

•	 A	termelési oldalon	a	piaci	alapú	szolgáltatások,	a	feldolgozóipar	és	az	
építőipar	 jelentősen	 emelték,	 a	 mezőgazdaság	 viszont	 mérsékelte	 a	
gazdasági	 teljesítmény	 növekedési	 ütemét.	 A	 bruttó	 hozzáadott	 érték	
volumene3	 2017-ben	 4,0%-kal	 emelkedett	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	
viszonyítva.

•	 Az	árutermelő területek	(mezőgazdaság,	ipar,	építőipar)	együttes	hoz-
záadott	értéke	5,2%-kal	nőtt	az	előző	évhez	képest,	ezen	belül	a	legna-
gyobb	bővülés	(32%)	–	elsősorban	az	egyéb	építmények	(például	köz-	
és	 vasútépítések)	 építésének	 növekedése	 miatt	 –	 az	 építőiparban	
következett	be.	Az	ipar	teljesítménye	3,9%-kal	emelkedett,	ezen	belül	a	
feldolgozóiparé	4,9%-kal	nőtt,	az	energiaiparé	csökkent.	A	mezőgazda-
ság	hozzáadott	értéke	9,0%-kal	visszaesett	az	egy	évvel	korábbi,	magas	
bázishoz	képest.	

•	 A	bruttó	hozzáadott	érték	közel	kétharmadát	előállító	szolgáltatószektor 
teljesítménye	2017-ben	3,3%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	azelőtti	szin-
tet.	A	szolgáltatások	döntő	többségében	növekedett	a	hozzáadott	érték	
volumene,	 a	 legnagyobb	 mértékben	 (7,2%)	 az	 üzleti	 szolgáltatások	
területén.	A	szolgáltatásokon	belül	mindössze	a	közösségi	szolgáltatá-
sok	(közigazgatás,	oktatás,	egészségügyi	szolgáltatás)	együttes	hozzá-
adott	értéke	mérséklődött,	1,3%-kal.

•	 A külkereskedelmi termékforgalomban 2018. januárban	 –	 az	 első	
becslés	szerint	–	a	kivitel	értéke 8,5	milliárd	eurót	tett	ki,	10%-kal	töb-
bet,	mint	2017	első	hónapjában.	A	behozatal	 értéke	7,8	milliárd	euró	
volt,	9,3%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	2018	 januárjában	az	
aktívum	676	millió	eurót	tett	ki,	az	egyenleg	113	millió	euróval	javult	a	
tavaly	januárihoz	képest.

•	 A	részletesen	feldolgozott,	2017. évi	adatok	szerint	a	külkereskedelmi 
termékforgalom volumene	exportban	5,8,	importban	8,2%-kal	bővült	
2016-hoz	viszonyítva.	A	forgalom forintban mért árszínvonala	szintén	
nőtt	2016-hoz	képest,	kivitelben	1,5,	behozatalban	1,9%-kal.	A	csere-
arány	0,4%-kal	romlott,	aminek	legfontosabb	tényezőjét	az	energiahor-
dozó-import	21%-os	drágulása	jelentette.	2017-ben	a	forint	kissé	felér-

tékelődött	a	kulcsvalutákhoz	képest,	ennek	mértéke	az	euróval	szemben	
0,7,	a	dollárhoz	viszonyítva	2,5%-os	volt	2016-hoz	képest.

1.	tábla
A hozzáadott érték nemzetgazdasági ágankénti alakulása, 2017

(%)

Nemzetgazdasági ág,  
ágcsoport Megoszlás Változás az előző 

évhez képest
Mezőgazdaság 3,9 –9,0
Ipar 26,4 3,9

Építőipar 4,8 31,6

Kereskedelem, szálláshely- 
  szolgáltatás 12,0 6,2

Szállítás, raktározás 6,5 4,5

Információ, kommunikáció 4,9 6,1
Pénzügyi szolgáltatások 3,3 0,7
Ingatlanügyletek 8,1 2,3

Üzleti szolgáltatások 9,4 7,2

Közösségi szolgáltatások  
  (közigazgatás, oktatás,  
  egészségügyi szolgáltatás)

17,7 –1,3

Művészet és szabadidő 3,0 5,0

Nemzetgazdaság összesen 100,0 4,0a)

a) Piaci beszerzési áron számított GDP.

•	 2017-ben	a	szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom	turizmussal	együtt	
számított	értéke	exportban	23,8	milliárd	euró	volt,	7,3%-kal	magasabb,	
mint	2016-ban.	Az	 import	15,8	milliárd	eurót	tett	ki,	6,7%-kal	többet,	
mint	 a	megelőző	 évben.	 A	 szolgáltatás-külkereskedelmi	 egyenleg	 –	 a	
termékforgaloméval	 megegyező	 nagyságrendű	 –	 8,1	 milliárd	 eurós	
aktívummal	zárta	2017-et,	az	egyenleg	2016-hoz	viszonyítva	647	millió	
euróval	javult.

3.	ábra
Fontosabb makrogazdasági jelzőszámok volumenváltozása
(az	előző	évhez	képest)

3	A	bruttó	hozzáadott	érték	nem	tartalmazza	a	termékadók	és	-támogatások	egyenlegét,	szemben	a	bruttó	hazai	termékkel.
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Ágazati teljesítmények
•	 2018	januárjában	az	ipar,	építőipar,	kiskereskedelem	és	turizmus	terü-

letén	egyaránt	kedvező	irányú	tendencia	érvényesült.
•	 A	decemberi	megtorpanást	követően	2018	januárjában	az	ipari terme-

lés4	 volumene	újra,	 6,9%-kal	 bővült	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	
képest.	(Munkanaphatástól	megtisztítva	a	kibocsátás	6,7%-kal	emelke-
dett.)	 A	 növekedést	 alapvetően	 a	 4,9%-os	 volumennövekedést	 elérő	
exportértékesítés	okozta,	a	belföldi	eladások	volumene	0,4%-kal	emel-
kedett.	

•	 Az	 iparon	 belül	 a	 kibocsátás	 95%-át	 adó	 feldolgozóipar	 termelése	
8,4%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit,	ehhez	számos	feldolgozó-
ipari	alág	növekedése	hozzájárult.	A	csekély	súlyt	képviselő	bányászat	
termelése	 közel	 duplájára	 nőtt,	 ugyanakkor	 az	energiaiparé	 18%-kal	
visszaesett,	részben	amiatt,	hogy	2018	januárjában	az	átlagos	középhő-
mérséklet	 –	 az	 Országos	 Meteorológiai	 Szolgálat	 adatai	 alapján	 –	
8,5oC-kal	magasabb	volt	a	2017.	januárinál.

2.	tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása, 2018. január

(%)

Feldolgozóipari	alág
A	termelési	

érték		
megoszlása

Volumenváltozás	az	
előző	év	azonos		

időszakához	képest

Járműipar 28,8 5,2
Elektronikai	ipar 11,6 6,7
Élelmiszeripar 10,2 9,8
Gumi-,	műanyag-	és	építőanyag-ipar 8,6 24,5
Kohászat,	fémfeldolgozás 8,4 16,1
Vegyi	anyag,	termék	gyártása 6,2 11,8
Gép,	gépi	berendezés	gyártása 6,1 –3,0
Kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozás 4,6 3,5
Villamos	berendezés	gyártása 4,4 6,2
Gyógyszergyártás 3,4 29,0
Fa-,	papír-	és	nyomdaipar 3,4 13,1
Egyéb	feldolgozóipar 2,6 –9,0
Textil-	és	bőripar 1,5 0,9
Feldolgozóipar összesen 100,0 8,4
*	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	feldolgozóipari	vállalkozások	körében.

•	 A	bővülő	ipari	kibocsátás	mindegyik	régiót	kedvezően	érintette,	2018	
januárjában	a	leginkább	Dél-Dunántúlon	(14%),	a	 legkevésbé	Észak-
Magyarországon	 (3,0%)	 nőtt	 a	 termelés	 az	 előző	 év	 januárihoz	
képest.5	

•	 Kéthavi	 csökkenést	 követően	 a	 megfigyelt	 feldolgozóipari	 ágazatok6		
összes	új rendelése	2018	januárjában	az	előző	év	azonos	hónapjához	
mérten	12%-kal	 bővült.	 Az	 új	 belföldi	 rendelések	 volumene	22,	 az	 új	
exportrendeléseké	11%-kal	nőtt.	Az összes rendelésállomány	volume-
ne	január	végén	6,2%-kal	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól,	a	csökkenő	
tendencia	több	mint	egy	éve	tart.	Az	ipari	növekedés	motorjának	számí-
tó	 elektronikai	 iparban	 a	 rendelésállomány	 15,	 a	 járműgyártásban	
4,9%-kal	alacsonyabb	volt	a	2017.	januárinál.

•	 Az építőipar termelési volumene 2017-ben	átlagosan	30%-kal	nőtt	az	
előző	évi,	alacsony	bázishoz	képest.	A	 termelés	 fellendülését	elsősor-
ban	 ipari	épületek,	 lakóépületek,	oktatási	épületek,	valamint	gyorsfor-
galmi	utak	építése	és	vasútfelújítási	fejlesztések	megvalósulása	befolyá-
solta.	

•	 2018 januárjában	az	előző	évi	lendület	folytatódott:	a	termelés	volume-
ne	43%-kal	meghaladta	a	2017.	januárit,	az	épületek építése	48%-kal	
bővült,	ami	–	az	előző	hónapokhoz	hasonlóan	–	elsősorban	ipari	épüle-
tek,	 emellett	 lakóépületek	és	oktatási	 épületek	építésének	eredménye.	

Az	egyéb építmények építésének	volumene	33%-kal	volt	nagyobb	az	
egy	 évvel	 korábbinál,	 a	 termelés	 gyorsforgalmi	 utak	 építése	 és	
vasútfelújítási	fejlesztések	következtében	nőtt.	

4.	ábra
Az építőipari termelés volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)

•	 A	szezonális	és	munkanaphatással	kiigazított	indexek	alapján	a	januári	
építőipari termelés	 volumene	 6,4%-kal	 emelkedett	 az	 előző	 havihoz	
mérten.

•	 A	januárban	kötött	új szerződések	volumene	5,3%-kal	nőtt	az	előző	év	
azonos	időszakihoz	viszonyítva.	Az	épületek építésére	kötött	új	szerző-
dések	volumene	–	lakóépületekre,	szállodaépítésre,	ipari	üzemek	építé-
sére	 kötött	 nagyobb	 értékű	 szerződések	 eredményeként	 –	 35%-kal	
bővült.	Ugyanakkor	az	egyéb építmények	építésére	vonatkozó	szerző-
dések	volumene	34%-kal	csökkent.	

•	 Az	építőipari	termelés	jelentős	bővülése	mellett	pozitív	irányba	mutat	a	
munkák	szerződéses	lekötöttsége	is.	A	január	végi	szerződésállomány	
volumene	több	mint	duplájára	nőtt	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	az	
épületek	 építésére	 23,	 az	 egyéb	 építményekére	 159%-kal	 magasabb	
volt	a	lekötöttség,	mint	2017.	január	végén.

•	 A	kiskereskedelmi üzletek forgalmának	volumene	2018 januárjában 
7,8%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	időszakához	képest.	(A	naptárhatástól	
megtisztított	adatok	alapján	azonos	mértékű	volt	a	bővülés.)	Januárban	
az	előző	hónaphoz	viszonyítva	a	szezonálisan	és	naptárhatástól	meg-
tisztított	 index	 szerint	 az	 üzletek	 forgalma	 szerényebb	 mértékben,	
1,2%-kal	emelkedett.

•	 2018	első	hónapjában	az	összforgalom	47%-át	kitevő	élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek	eladásai	4,0%-kal	növekedtek,	ezen	
belül	a	forgalom	több	mint	háromnegyedét	lebonyolító	vegyes	üzleteké	
3,8,	az	élelmiszer-,	ital-,	dohányáru-szaküzleteké	4,4%-kal.	A	nem élel-
miszertermék jellegű üzletek	forgalma	összességében	13%-kal	nőtt	az	
egy	évvel	 korábbihoz	 képest,	 ezen	belül	 valamennyi	üzlettípus	esetén	
növekedtek	az	eladások:	a	bútor-,	műszakicikk-üzletek	21,	az	 iparcikk	
jellegű	vegyes	üzletek	20,	a	használtcikk-üzletek	17,	a	könyv-,	számítás-
technika-	és	egyébiparcikk-üzletek	8,7,	a	textil-,	ruházati	és	lábbeliüzletek	
5,7,	a	gyógyszer-,	gyógyászatitermék-,	illatszerüzletek	4,4%-kal	növel-
ték	 forgalmukat.	 A	 termékek	 széles	 körére	 kiterjedő,	 ugyanakkor	 az	
összforgalom	mindössze	4,2%-át	adó	csomagküldő	és	internetes	kis-
kereskedelemben	a	forgalom	25%-kal	emelkedett.	Az	üzemanyagtöltő 
állomások üzemanyag-forgalma	januárban	8,0%-kal	bővült,	miközben	
a	járműüzemanyagok	fogyasztói	ára	átlagosan	1,3%-kal	csökkent.

•	 A	 kiskereskedelmen	 kívül	 számba	 vett	 gépjármű-	 és	 járműalkatrész-
üzletek	 forgalmában	 is	 jelentős,	 12%-os	 emelkedést	mértünk	 az	 egy	
évvel	korábbihoz	képest.
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4	Az	ipar	összesen	adata	a	teljes	iparra,	az	iparon	belüli	többi	adat	a	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körére	vonatkozik.
5	Telephely	szerinti	adatok	alapján.
6	A	legalább	50	főt	foglalkoztató	ipari	vállalkozások	körében.
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•	 2018 januárjában	642	ezer	vendég	szállt	meg	a	kereskedelmi szállás-
helyeken,	 az	 előző	 év	 azonos	 hónapjához	 képest	 8,6%-kal	 több.	 A	
vendégéjszakák	száma	ennél	nagyobb	mértékben	emelkedett:	az	1	mil-
lió	533	ezer	vendégéjszaka	10%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.	
Az	előző	évhez	képest	3,7%-kal	több	(306	ezer)	külföldi vendég	7,6%-
kal	több	vendégéjszakát	(789	ezer)	töltött	el	a	kereskedelmi	szálláshe-
lyeken.	 Az	 év	 első	 hónapjának	 adatai	 alapján	 a	 legjelentősebb	 küldő 
országok	 vendégéjszakában	 kifejezett	 forgalma	 az	 Egyesült	 Királyság	
(–2,1%)	kivételével	nőtt.	Oroszországból,	Németországból	egyaránt	11,	
Romániából	7,7,	Ausztriából	5,4,	Olaszországból	3,1%-kal	növekedett	a	
vendégforgalom.	 A	 belföldi	 vendégek	 (336	 ezer)	 és	 vendégéjszakáik	
(744	ezer)	esetében	a	növekedés	mértéke	13,	illetve	14%-os.	

•	 2017	 januárjához	 képest	 a	 turisztikai régiók	mindegyikében	 bővült	 a	
külföldivendég-éjszakák	 száma,	 ezen	 belül	 az	 összes	 forgalom	 több	
mint	 kétharmadát	 kitevő	 Budapest–Közép-Dunavidék	 régióban		
5,6%-kal.	A	belföldivendég-forgalom	csak	a	csekély	részesedéssel	bíró	
Tisza-tónál	csökkent.

•	 A	 kereskedelmi	 szálláshelyek	 2017	 januárjához	 képest	 folyó	 áron		
11%-kal	több,	összesen	27	milliárd	forint	bruttó árbevételt	realizáltak.	
Ezen	belül	a	szállásdíjak	9,3,	a	vendéglátásból	származó	bevételek	24,	
az	egyéb	szolgáltatásokból	származó	bevételek	4,7%-kal	haladták	meg	
az	 előző	 év	 azonos	 időszakit.	 2018	 januárjában	 több	mint	 1	milliárd	
forint	 értékben	 fizettek	Széchenyi Pihenőkártyával	 a	 vendégek,	 ez	 az	
egy	évvel	korábbit	12%-kal	haladta	meg.	A	szállodák	szobakihasznált-
sága	2018	januárjában	44,8%-os	volt,	2,3	százalékponttal	magasabb	az	
egy	évvel	korábbinál.

•	 Az	ország	vendéglátóhelyeinek	–	a	kereskedelmi	szálláshelyek	vendég-
látó	egységeivel	együtt	–	2018	januárjában	74	milliárd	forint	árbevétele	
volt.	A	teljes	forgalom	volumene	–	amelyen	belül	mind	a	kereskedelmi,	
mind	a	munkahelyi	vendéglátás	bővült	–	5,2%-kal	meghaladta	az	egy	
évvel	korábbit.

5.	ábra
Fontosabb ágazati jelzőszámok
(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)

•	 A	 távközlési	 piacon	 a	 mobiltelefonok 2017. végi előfizetésszáma 
(11,8	 millió	 darab)	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest	 alig	 változott	
(–0,3%),	 ezen	 belül	 a	 havidíjas	 előfizetések	 száma	 tovább	 nőtt,	 a	
feltöltőkártyásoké	csökkent.	Utóbbi	folyamatot	erősítette	a	feltöltőkártyás	
előfizetők	kötelező	adategyeztetését	előíró	hatósági	rendelet.	2017-ben	
a	 mobiltelefon-előfizetők	 0,6%-kal	 kevesebb	 hívást	 kezdeményeztek,	
ugyanakkor	 a	 beszélgetéssel	 töltött	 összes	 percidő	 4,2,	 a	 SMS-ek	

száma	5,3,	az	MMS-eké	14%-kal	emelkedett.	Ezzel	párhuzamosan	–	a	
mobil-adatelőfizetések	intenzív	terjedésével	összhangban	–	a	mobilhá-
lózat	adatforgalma	75%-kal	bővült.	

•	 2017	végén	3,1	millió	vezetékes fővonal	volt	hazánkban,	1,1%-kal	elma-
radt	az	egy	évvel	korábbitól,	annak	ellenére,	hogy	a	fővonalak	több	mint	
kétharmadát	 kitevő	 VoIP-hangcsatornák7	 száma	 12%-kal	 növekedett.	
2017-ben	a	vezetékes	 telefonok	használatának	visszaszorulása	 folytató-
dott:	a	 felhasználók	9,6%-kal	kevesebb	hívást	 indítottak	vezetékes	 tele-
fonról,	és	a	beszélgetéssel	töltött	összes	percidő	5,1%-kal	csökkent.	

•	 Az	internetpiac	évek	óta	tartó	dinamikus	bővülése	2017-ben	folytató-
dott,	az	év	végén	az	internet-előfizetések	száma	(9,5	millió	darab)	5,4%-
kal	nagyobb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	emelkedést	elsősorban	az	
előfizetések	közel	héttizedét	jelentő	mobilinternet-előfizetések	5,7%-os	
növekedése	 okozta.	 2017-ben	 az	 internetszolgáltatók	 13%-kal	 több	
nettó	árbevételt	(221	milliárd	forint)	realizáltak	az	egy	évvel	korábbihoz	
képest,	 a	 bevételek	 bővülése	 számottevően	meghaladta	 az	 előfizetés-
szám	emelkedését.

Termelői és fogyasztói árak
•	 A	 magyar	 gazdaság	 számos	 szegmensét	 jellemző	 áremelkedés	 2018	

januárjában	folytatódott.
•	 A mezőgazdasági termelői árak	2018 januárjában 2,1%-kal	emelked-

tek	az	előző	év	azonos	időszakához	képest.	A	növényi	termékek	ára	2,6,	
az	élő	állatok	és	állati	termékeké	1,4%-kal	nőtt.	A	zöldségfélék	ára	16,	a	
burgonyáé	15%-kal	csökkent,	a	gabonaféléké	11%-kal	magasabb	lett.	
Az	élő	állatok	termelőár-szintje	2,2%-kal	mérséklődött,	az	állati	termé-
keké	8,9%-kal	nőtt.	A	vágósertés	ára	11%-kal	csökkent,	a	tojásé	azon-
ban	negyedével,	a	tejé	5,8%-kal	emelkedett.

•	 Az	 ipari	 cikkek	dráguló	 termelése	2018	elején	 is	 folytatódott,	 az	 ipari 
termékek árai	januárban	3,3%-kal	magasabbak	voltak	az	előző	év	azo-
nos	időszakinál,	amihez	leginkább	a	járműipari	termékek	árnövekedése	
járult	hozzá.	A	növekedési	ütem	mérsékeltebb	volt	a	korábbi	hónapok-
nál,	az	emelkedő	 tendencia	 így	 is	 több	mint	egy	éve	 tart.	A	belföldre 
értékesített ipari termékek árai	 3,5%-kal	 meghaladták	 az	 egy	 évvel	
korábbit,	elsősorban	a	vegyipari	termékek	drágulása	következtében.	Az	
energiaipar	értékesítési	árai	1,8,	a	feldolgozóiparéi	4,2%-kal	növekedtek	
az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva.	 Az	 elektronikai	 ipar	 kivételével	
mindegyik	 feldolgozóipari	 területen	 drágultak	 a	 termékek,	 a	 jelentős	
súlyúnak	számító	élelmiszeriparban	3,8%-kal.	Az	ipari exportértékesí-
tés árai	3,2%-kal	nőttek,	alapvetően	a	járműipari	termékek	drágulásá-
nak	következményeként.

•	 2018 februárjában	lassult	a	fogyasztói árak	növekedési	üteme:	január-
ban	az	árszínvonal	átlagosan	2,1,	februárban	1,9%-kal	volt	magasabb	
az	egy	évvel	korábbinál.

6.	ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak és a mező-
gazdasági termelői árak változása		

	 (az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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7	Részben	vagy	teljesen	az	interneten	vagy	más,	szintén	IP-alapú	adathálózaton	megvalósuló,	helyhez	kötött	hívás.
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•	 Január–februárban	 a	 fogyasztói	 árak	 összességében	 2,0%-kal	 emel-
kedtek	az	előző	év	azonos	 időszakához	képest.	A	kiadási	 főcsoportok	
közül	a	szeszes italok, dohányáruk	árnövekedése	volt	a	legdinamiku-
sabb	(6,5%),	alapvetően	a	dohánytermékre	kivetett	jövedéki	adó	2017.	
júliusi	emelése	hatására.	Az	élelmiszerek	 árai	 átlag	 feletti	mértékben	
(4,1%)	növekedtek,	a	főcsoporton	belül	a	szóródás	nagymértékű	volt.	
A	tojás	ára	jelentősen	nőtt	(43%),	mivel	Európában	állategészségügyi	
okokból	a	tojáskínálat	visszaesett.	Az	élelmiszerek	közül	a	tejtermékek	
7,6,	a	kenyér	6,6,	a	tej	6,0,	a	szalámi,	szárazkolbász,	sonka	4,6,	a	pári-
zsi,	kolbász	4,2,	a	sertéshús	3,5,	a	baromfihús	3,4%-kal	drágult.	A	friss	
hazai	és	déligyümölcs	10%-kal	 többe,	a	 friss	zöldség	6,5%-kal	keve-
sebbe	került.	A	burgonya	–	alapvetően	felvásárlási	árának	csökkenése	
miatt	–	14%-kal	olcsóbb	lett.	A	cukor	ára	13%-kal	visszaesett,	jelentős	
részben	 a	 cukorrépa-termelést	 korlátozó	 uniós	 intézkedések	 2017.	
szeptemberi	 feloldása	 eredményeképpen.	 A	 háztartási energia	 ára	
1,6%-kal	 növekedett,	 ezen	belül	 az	 árszabályozás	 alá	 vont	 szekunder	
energiahordozóké	(elektromos	energia,	vezetékes	gáz,	távfűtés)	válto-
zatlan	maradt.	A	palackos	gáz	9,2,	a	 tűzifa	14%-kal	drágult,	utóbbi	a	
növekvő	kereslet	és	az	importszabályozás	szigorítása	miatt.	A	szolgál-
tatások	 díjai	 átlagosan	 0,9%-kal	 emelkedtek,	 ezen	 belül	 a	 hírközlés	
6,1%-kal	olcsóbb	lett,	köszönhetően	annak,	hogy	az	internetszolgáltatás	
áfakulcsa	januárban	18-ról	5%-ra	csökkent.	A	ruházkodási cikkek	és	a	
tartós fogyasztási cikkek	 ára	 0,1,	 illetve	 0,8%-kal	 mérséklődött.	 A	
fogyasztásban	 magas	 arányt	 képviselő	 gyógyszerekért,	 gyógyárukért	
3,0%-kal	 többet,	 a	 járműüzemanyagokért	1,7%-kal	kevesebbet	kellett	
fizetni,	mint	2017.	január–februárban.

7.	ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként  
2018. január–február   (az	előző	év	azonos	időszakához	képest)

•	 A	fogyasztói	árak	februárban	egy hónap alatt	átlagosan	0,2%-kal	emel-
kedtek.	Az	árváltozást	különösen	az	idényáras	élelmiszerek	(burgonya,	
friss	zöldség,	gyümölcs),	az	üdülési	szolgáltatások	drágulása,	illetve	a	
járműüzemanyagok	és	–	a	szezon	végi	kiárusítások	következtében	–	a	
ruházkodási	cikkek	árcsökkenése	befolyásolta.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	 alapvető	népmozgalmi mutatók	 szerint	2018. januárban	 a	 2017.	

januárival	közel	azonos	számú	születés	történt	hazánkban,	ugyanakkor	
a	halálozások	száma	jelentősen	visszaesett.	Az	előzetes	adatok	szerint	

2018	 első	 hónapjában	 7738	 gyermek született,	 ami	 mindössze	 10	
újszülöttel	(0,1%-kal)	maradt	el	az	egy	évvel	korábbitól.	Az	elhunytak	
11	291	fős	létszáma	24%-kal	kevesebb	volt	a	2017.	januári,	kiugróan	
magas	bázisértéknél,	számszerűen	3578	fővel	kevesebben	haltak	meg.	
Az	élveszületések	és	a	halálozások	egyenlegeként	kialakult	természetes 
fogyás	a	2017.	januári	7121-gyel	szemben	3553	főre	mérséklődött.

•	 Ezer lakosra 9,3	élveszületés	és	13,6	halálozás	jutott.	A	születési	arány-
szám	nem	változott,	a	halálozási	arányszám	4,3	ezrelékponttal	alacso-
nyabb	 volt	 a	 2017.	 januárinál.	 A	 természetes	 fogyás	 az	 egy	 évvel	
korábbi	érték	fele,	4,3	ezrelék	volt.

•	 2018	 első	 hónapjában	 ezer	 élveszületésre	 2,2	 csecsemőhalálozás	
jutott,	 ami	 az	 egyik	 legalacsonyabb	 a	 hazai	 népmozgalmi	 statisztika	
történetében.

•	 2018	 januárjában	1460	házasságot	 kötöttek,	2,6%-kal	 kevesebbet	 az	
egy	évvel	ezelőttinél.

•	 A	2017. november–2018. januári időszakban az	egy	évvel	korábbinál	
többen	dolgoztak	és	kevesebben	voltak	munka	nélkül.	A	15–74	éves	
foglalkoztatottak száma	 átlagosan	4	millió	 436	 ezer	 fő	 volt,	 ami	 35	
ezer	 fős	 növekedést	 jelentett	 a	 2016.	 november–2017.	 januárihoz	
képest.	A	létszámgyarapodás	teljes	egészében	a	hazai	elsődleges	mun-
kaerőpiacon	realizálódott,	itt	87	ezer	fős	emelkedés	történt,	ugyanak-
kor	a	közfoglalkoztatottak	és	a	külföldi	telephelyen	dolgozók	létszáma	
egy	év	alatt	33,	illetve	19	ezer	fővel	kevesebb	lett.	A	15–64	éves	fog-
lalkoztatottak	közé	4	millió	385	ezer	fő	tartozott,	számuk	egy	év	alatt	
31	ezer	fővel	(0,7%-kal)	magasabb	lett,	míg	foglalkoztatási arányuk	
1,2	százalékponttal,	68,7%-ra	bővült.	A	 foglalkoztatás	a	 férfiak	köré-
ben	 nagyobb	mértékben	 javult,	 mint	 a	 nőknél	 (2,1	 és	 0,4	 százalék-
pont),	előbbiek	foglalkoztatási	aránya	75,9,	utóbbiaké	61,5%-ra	nőtt.	
A	 foglalkoztatottság	 a	 munkaerőpiacon	 kis	 létszámban	 jelen	 lévő	
15–24	éves	fiatalok	körében	–	mintavételi	hibahatáron	belüli	mérték-
ben	–	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól,	ugyanakkor	a	legjobb	munka-
vállalási	korú,	25–54	és	az	55–64	évesek	körében	emelkedés	követke-
zett	 be.	 (A	 három	 korcsoporthoz	 tartozó	 foglalkoztatási	 arány	 28,5,	
83,8	és	53,4%	volt.)

•	 A	 15–64	 éves	 munkanélküliek száma	 a	 2017. november–2018. 
januári időszakban	átlagosan	174	ezer	fő	volt,	23	ezer	fővel	(12%-
kal)	alacsonyabb	a	2016.	november–2017.	 januárinál,	ugyanekkor	
a	munkanélküliségi ráta	 0,5	 százalékponttal,	 3,8%-ra	 mérséklő-
dött.	(A	munkanélküliség	jelenlegi	szintje	–	a	negyedéves	adatokkal	
összevetve	–	a	munkaerő-felmérés	25	éves	történetének	legalacso-
nyabb	 értéke.)	 A	 férfiakat	 alacsonyabb	 munkanélküliségi	 ráta	
(3,4%)	jellemezte,	mint	a	nőket	(4,3%),	ugyanakkor	míg	előbbiek-
nél	1,1	százalékpontos	javulás,	addig	utóbbiaknál	kismértékű	rom-
lás	történt	az	egy	évvel	korábbihoz	viszonyítva.	Mindhárom	korcso-
port	 esetében	 csökkent	 a	munkanélküliség:	 a	 15–24	 éves	 fiatalok	
munkanélküliségi	rátája	10,6,	a	25–54	éveseké	3,4,	az	55–64	éve-
seké	2,6%-ra.	A	 tartósan,	 azaz	 legalább	 egy	 éve	munkanélküliek 
aránya,	 valamint	 a	 munkakeresés átlagos időtartama	 egyaránt	
mérséklődött,	 előbbi	 46,8%-ról	 38,3%-ra,	 utóbbi	 pedig	 18,0-ról	
15,0	hónapra.8

•	 2018 első hónapjában	a	teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	brut-
tó átlagkeresete9	–	nemzetgazdasági	szinten10	–	310	800	forint	volt,	
13,8%-kal	 magasabb	 a	 2017.	 januárinál.	 A	 családi	 adókedvezmény	
figyelembevételével	becsülhető	nettó	átlagkereset	215	200	forint	volt,	
míg	 annak	 figyelembevétele	 nélkül	 a	 nettó	 kereseti	 átlag	 –	 szintén	
13,8%-os	növekedés	kíséretében	–	206	700	forintot	tett	ki.	(2018-ban	
a	 családi	 adókedvezmény	 a	 kétgyermekes	 családok	 esetében	 tovább	
nőtt,	 körükben	pozitívan	befolyásolva	a	nettó	 keresetek	nagyságát	 és	
változását.)	

8				A	15–74	éves	népességen	belül.
9				A	Központi	Statisztikai	Hivatal	az	adatok	pontosságának	és	minőségének	további	javítása	érdekében	változtatott	az	intézményi	munkaügy-statisztikai	adatgyűjtési	rendszer	módszertanában.
10		A	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.
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8.	ábra
Fontosabb társadalmi jelzőszámok+

(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)

•	 A	 keresetnövekedés	 ütemét	 leginkább	 a	 minimálbér	 és	 a	 garantált	
bérminimum	 8,	 illetve	 12%-os	 emelkedése,	 a	 költségvetési	 szféra	
egyes	területeit,	továbbá	az	állami	közszolgáltató	cégek	dolgozóit	érin-
tő	keresetrendezések	befolyásolták.

•	 A	 közfoglalkoztatottak nélkül	 számított	 bruttó	 és	 nettó	 átlagkereset	
egyaránt	 12,7%-kal	 volt	 magasabb	 a	 2017.	 januárinál.	 Ezen	 belül	 a	
nettó	átlagkereseti	adatokat	figyelembe	véve	a	vállalkozásoknál	alkal-
mazásban	állók	215	400	 forintot	kerestek,	13,1%-kal	 többet	a	2017.	
januárinál.	 A	 költségvetés területén	 egy	 év	 alatt		
11,8%-kal,	 218	 400	 forintra	 emelkedtek	 a	 nettó	 átlagbérek,	 míg	 a	
nonprofit szervezeteknél	 dolgozók	 193	 000	 forintos	 keresete		
11,6%-kal	volt	magasabb	az	egy	évvel	korábbinál.	

•	 A	 fogyasztói	 árak	 2,1%-os	 növekedése	 mellett	 a	 reálkereset		
11,5%-kal	meghaladta	a	2017.	januárit.

•	 A	költségvetési	és	a	nonprofit	szférában	dolgozók	egy	része,	mintegy	
72	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adó-	és	járulékváltozások	ellentételezé-
sét	szolgáló	–	a	keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban	 részesült,	a	
juttatás	 havi	 összege	 átlagosan	 bruttó	 8000,	 illetve	 7400	 forint	 volt	
2018	januárjában.
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Összefoglaló adatok 

Mutató 2017 2017.	I.	negyedév 2017.	II.	negyedév 2017.	III.		
negyedév

2017.	IV.		
negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 4,0 4,3 3,3 3,9 4,4
Beruházás 16,7 22,1R 21,7R 12,5R 14,4
A háztartások tényleges fogyasztása 4,1 2,5R 3,6R 4,8 5,2

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele .. 2,9 –0,4 –3,9 ..

Ezer darab
Az épített lakások száma 14,4 2,1 2,9 3,0 6,4

Mutató 2017 2017.	augusztus–
október

2017.	szeptember–
november

2017.	október–
december

2017.	novem-
ber–2018.	január

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 4,2 4,0 3,9 3,8 3,8
Foglalkoztatási arány 68,2 68,7 68,8 68,8 68,7

Mutató 2017 2017.	október 2017.	november 2017.	december 2018.	január

Száma, fő
Élveszületések+ 91 600 7 877 7 309 7 603 7 738
Halálozások+ 131 700 10 675 10 371 11 498 11 291
Természetes szaporodás/fogyás+ (–) –40 100 –2 798 –3 062 –3 895 –3 553

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke 92 499 8 369 8 383 6 946 7 785+
Kivitel értéke 100 581 8 843 9 050 7 459 8 461+
Egyenleg 8 082 473 667 513 676+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 8,2 15,2 6,8 2,7 ..

Kivitel volumene 5,8 9,5 4,5 2,5 ..
Mezőgazdasági termelői árak 5,6 7,3 7,7 5,1 2,1
Ipari termelés volumene 4,8 7,8 3,6 –0,5 6,9
Ipar belföldi értékesítésének volumene 3,6 6,0 2,1 –0,7 0,4
Ipari exportértékesítés volumene 5,3 9,3 4,1 –1,9 4,9
Feldolgozóipari új rendelések volumene – 16,9 –7,5 –2,6 12,0
Ipari termelői árak 3,3 4,5 4,5 3,9 3,3
Építőipari termelés volumene 29,6 39,3 30,9 35,0 43,2
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 5,0 6,3 6,7 5,0 7,8
Kereskedelmi szálláshelyek

összes vendégei 6,5 5,1 6,5 7,9 8,6
összes vendégéjszakái 6,7 5,6 7,1 7,4 10,4

Alkalmazásban állók létszáma+ 1,6 1,1 1,0 1,9 │1,2
Bruttó átlagkereset, nominális+ 12,9 12,8 13,0 13,5 13,8
Nettó átlagkereset, nominális+ 12,9 12,8 13,0 13,5 13,8
Fogyasztói áraka) 2,4 2,2 2,5 2,1 2,1
a)	2018.	február:	1,9%.
..		Nincs	adat.
+	Előzetes	adat.
R	Revideált	adat.
l	A	vonallal	elválasztott	adatok	összehasonlíthatósága	korlátozott.
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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	termelőiár-indexei

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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