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Összefoglaló
2014-ben Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke (GDP-je) 32 179,7 milliárd forint 
volt, változatlan árakon számítva 3,7%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó 
hazai termék összege 3 millió 262 ezer forint volt, vásárlóerő-paritáson számolva 18 662 euró.

A kiadvány tartalmazza a magyar nemzeti számlák 2014. éves 2. előzetes adatait, valamint a 2013. éves 
végleges adatokat. A számításokat 2014-ben bevezetett az ESA2010 módszertan szerint végeztük el. Az 
ESA2010 bevezetésével kapcsolatos információk az ESA2010 oldalán (http://www.ksh.hu/esa2010 ) érhe-
tők el. A számítások során végrehajtott változtatások okai a következők:

– az Eurostat a GNI-jelentések ellenőrzése során kért módszertani változtatások, a saját előállítású 
szoftverek és adatbázisok kibocsátása és felhalmozása, az eredeti példányok, az áfaelkerülés és a nem 
megfigyelt gazdaság adóelkerülés miatti részének becslése, a lakásszolgáltatás becslési módszerének 
fejlesztése, az illegális tevékenységek (csempészet) esetében,

– rutinrevízióként végzett hibajavítások, korrekciók, valamint a számításokhoz felhasznált adatforrá-
sokban történt változások átvezetése.

A változtatások hatása a GDP-re és a GNI-ra

Év

GDP GNI GDP, volumenindex

2015. 
szep-

tember

változás a 2014. 
szeptemberihez képest

2015. 
szep-

tember

változás a 2014. 
szeptemberihez képest

2015. 
szep-

tember

2014. 
szep-

tember
változás, 
százalék-

pont
folyó áron, millió forint % folyó áron, millió forint % %

2011 28 133 826 98 793 0,4 26 766 497 76 445 0,3 101,8 101,8 0,0
2012 28 627 889 79 089 0,3 27 398 987 67 412 0,2 98,3 98,5 –0,2
2013 30 065 005 218 746 0,7 29 206 598 225 971 0,8 101,9 101,5 0,4

A kiadványunkban szereplő előzetes nemzeti számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges, 
2014-re vonatkozó adatforrások nem teljes körűen állnak rendelkezésre, ezért valamennyi 2014-es adat 
előzetes, a végleges adatok ettől eltérhetnek. A 2014-es adatok a módszertani változás hatásán kívül tartal-
mazzák a negyedéves számítások és az éves számítások közötti különbséget is. A teljes körű információk 
alapján készülő 2014. évi nemzeti számlák 2016. szeptember végén jelennek meg.

1. ábra
A bruttó hazai termék alakulása folyó áron
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2. ábra
A GDP alakulása
(előző év = 100%)
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Táblák:
1. A bruttó hazai termék volumenváltozása és az egy főre jutó bruttó hazai termék, 1995–2014 
2. A bruttó hozzáadott érték ágazatonként, 1995–2014 
3. A bruttó hozzáadott érték szektoronként, 2013–2014 
4. A kibocsátás ágazatonként, 2013–2014 
5. A  bruttó hozzáadott érték ágazatonként, 2013–2014 
6. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, 1995–2014 
7. A bruttó hazai termék felhasználása, 2013–2014 
8. Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) és bruttó nemzeti jövedelme (GNI), 1995–2014 
9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013 (millió forint) 

10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014 (millió forint) 

További részletes adatokat jelentetünk meg kiadványunkkal egy időben a Táblák (Stadat)-ban, az 
ESA2010 oldalán (http://www.ksh.hu/esa2010), valamint a tájékoztatási adatbázisban.

Módszertani információk

A Magyarország nemzeti számlái, 1995–2014 című, részletes adatokat tartalmazó kiadványunk várha-
tóan 2015 novemberében jelenik meg.

http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_1
http://www.ksh.hu/esa2010
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=1&theme=QP
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpev/gdpevelo14.xls
http://www.ksh.hu/apps/meta.menu?p_lang=HU&p_menu_id=110&p_session_id=27629818
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Módszertani megjegyzések – A változások hatása
A 2015. évi számítások során két okból vizsgáltuk felül a nemzeti számlák adatait:  

–   az Eurostat a GNI-jelentések ellenőrzése során módszertani változtatásokat kért,
–   az adatok ellenőrzése, véglegesítése során talált, rutin revízióként végzett hibajavításokat, korrekci-

ókat, valamint a számításokhoz felhasznált adatforrásokban történt változásokat vezettük át.

1. tábla
A változások hatása a GDP-re

Év

2014. 
szeptemberben 

publikált

2015. 
szeptemberben 

publikált
Különbség

2014. 
szeptemberben 

publikált

2015. 
szeptemberben 

publikált
folyó áron, milliárd forint % volumenindex, előző év=100,0

1995 5 803,9 5 808,0 4,1 0,1 – –
1996 7 090,3 7 095,8 5,5 0,1 100,0 100,0
1997 8 792,2 8 803,5 11,3 0,1 103,4 103,4
1998 10 408,9 10 423,2 14,3 0,1 104,2 104,2
1999 11 612,1 11 628,0 15,9 0,1 103,2 103,2
2000 13 293,6 13 310,4 16,8 0,1 104,2 104,2
2001 15 336,6 15 371,9 35,3 0,2 103,7 103,8
2002 17 371,3 17 410,0 38,7 0,2 104,5 104,5
2003 19 007,4 19 065,7 58,3 0,3 103,8 103,8
2004 20 914,6 21 012,8 98,2 0,5 104,8 104,9
2005 22 331,3 22 459,2 127,9 0,6 104,3 104,4
2006 24 034,6 24 138,8 104,2 0,4 104,0 103,8
2007 25 446,9 25 538,6 91,8 0,4 100,5 100,4
2008 26 949,3 27 038,1 88,8 0,3 100,9 100,8
2009 26 174,9 26 258,7 83,8 0,3 93,4 93,4
2010 26 946,0 27 051,7 105,7 0,4 100,8 100,7
2011 28 035,0 28 133,8 98,8 0,4 101,8 101,8
2012 28 548,8 28 627,9 79,1 0,3 98,5 98,3
2013 29 846,3 30 065,0 218,7 0,7 101,5 101,9

2. tábla
A változások hatása a GNI-ra

Év
2014. szeptemberben 

publikált
2015. szeptemberben 

publikált Különbség

folyó áron, milliárd forint %
1995 5 620,0 5 624,1 4,1 0,1
1996 6 829,3 6 834,8 5,5 0,1
1997 8 334,6 8 345,9 11,3 0,1
1998 9 846,4 9 860,7 14,3 0,1
1999 10 970,8 10 986,7 15,9 0,1
2000 12 654,2 12 670,9 16,8 0,1
2001 14 586,6 14 621,8 35,3 0,2
2002 16 495,3 16 534,0 38,7 0,2
2003 18 154,1 18 212,4 58,3 0,3
2004 19 877,2 19 903,6 26,4 0,1
2005 21 192,5 21 246,6 54,1 0,3
2006 22 827,8 22 902,6 74,9 0,3
2007 23 784,4 23 853,3 69,0 0,3
2008 25 292,6 25 381,4 88,8 0,4
2009 24 981,3 25 065,1 83,8 0,3
2010 25 688,3 25 794,0 105,7 0,4
2011 26 690,1 26 766,5 76,4 0,3
2012 27 331,6 27 399,0 67,4 0,2
2013 28 980,6 29 206,6 226,0 0,8
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1. Az Eurostat által a GNI-jelentések ellenőrzése során kért módszertani 
változtatások hatása

1.1. Saját előállítású szoftverek és adatbázisok kibocsátása és felhalmozása
2015-ben a módszertan változatlan maradt, viszont a becsléshez használt alapadatforrások frissültek 
2013-ra vonatkozóan. 

3. tábla
A saját előállítású szoftverek és adatbázisok becsléséhez 

használt adatok frissítésének hatása a GDP-re

 Megnevezés 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 3 563

Változás a GDP %-ában 0,012

1.2. Eredeti példányok

Az eredeti példányokhoz kapcsolódó felhalmozás elszámolásának felülvizsgálata során a televízió- 
és rádióműsorok eredeti példányainak becslési módszertanát fejlesztettük tovább. 

A nemzeti számlák módszertana szerint az eredeti példányok létrehozását piaci áron kell elszámolni. A 
nemzetközi módszertani előírásoknak megfelelően módosítottuk a piaci ár meghatározásához szükséges 
nyereségráta számítását: piaci termelők esetén pozitív, nem piaci termelők esetén zéró profitráta alkalma-
zását vezettük be. A változásokat a teljes idősoron végigvezettük. A nemzeti számlák szektorbesorolási 
előírásaival összhangban az eredeti példányok becsléséhez módosítottuk egyes adatszolgáltatók szektor-
besorolását a 2003 és 2009 közötti időszakra. A módszertani változások mellett adatjavítást is végeztünk 
2011–2013-ra vonatkozólag. 

4. tábla
Az eredeti példányok becslésében történt változás hatása a GDP-re

 Megnevezés 2010 2011 2012 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 7 957 7 261 8 235 9 829

Változás a GDP %-ában 0,030 0,026 0,029 0,033

1.3. Az áfaelkerülés és a nem megfigyelt gazdaság adóelkerülés miatti részének becslése 

Az áfaelkerülés megegyezés nélküli részének kimutatására a 98/527/EK Bizottsági határozat kötelez. 
Ennek teljesítése érdekében kidolgoztuk a vállalati szektorra vonatkozólag az áfaelkerülés becslésének 
módszertanát. A háztartási szektorra történő áfaelkerülés, illetve a teljes adóelkerülés miatti nem megfi-
gyelt gazdasági teljesítmény (a nem megfigyelt gazdaság N6 kategóriája) becslését 2011-ben vezette be a 
Központi Statisztikai Hivatal.

Az említett bizottsági határozat kétféle típusú áfaelkerülést határoz meg: megegyezésest és megegye-
zés nélkülit. A megegyezés nélküli áfaelkerülés esetében a vevő megfizeti az áfát, amit az eladó nem fizet 
be az adóhatóságnak, hanem a működési eredményben realizálja. Ez a be nem fizetett áfa a kibocsátásban 
és a hozzáadott értékben is megjelenik, egyben az N6 részét képezi.

A becslés kidolgozása során a vállalati szektor teljes N6 becslési módszertanát is felülvizsgáltuk. 
A becslés adatforrása a KSH gazdasági szervezetek regisztere (GSZR), az áfabevallások adatbázisa, az 
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éves gazdaságstatisztikai adatgyűjtés és a társasági adóbevallások kombinált adatbázisa, illetve a vállalati 
körben végzett, anonimizált, a 2009–2012-es időszakot érintő, jogerős áfaellenőrzések eredménye. 

A rendelkezésre álló adatforrások alapján részletes, egyedi adatokon alapuló becslést készítettünk. 
A módszertani változás eredményét 1995-ig vezettük vissza. 

A becslési folyamat lépései:
– A teoretikus áfa becslése. Ez az összeg akkor realizálódna, ha minden áfaköteles tétel után – a hatá-

lyos jogszabályok szerint – megfizetnék az áfát. A 2010-es forrás-felhasználás táblák alapján készült 
el. A teoretikus és a befolyt áfa különbözeteként adódott az áfaelkerülés teljes értéke.

– Az áfaelkerülő vállalatok teljes körét a kNN (k Nearest Neighbour algorithm) eljárás segítségével be-
csültük.

– Az eltitkolt adó ágazati megoszlását ágazatcsoportokra meghatározott lineáris regresszióval becsül-
tük, az áfaelkerülés teljes összegét ez alapján osztottuk fel ágazatokra.

– Az ágazatonkénti áfaelkerülést felbontottuk megegyezéses és megegyezés nélküli áfaelkerülésre. Az 
adóellenőrzésbe bevont, adóelkerülőnek bizonyult vállalatok klaszteranalízisét a kutatásaink alapján 
feltárt paraméterek alapján végeztük el.

– A megegyezéssel történő áfaelkerülés kizárólag a háztartásoknak történő értékesítés során, míg a 
megegyezés nélküli áfaelkerülés a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás elszámolása során is 
felmerülhet. A kibocsátást és a folyó termelőfelhasználást terhelő áfaeltitkolás-tételeket a 2010-re 
összeállított ÁKM összefüggései alapján számítottuk ki.

– A nem áfaalanyok adóeltitkolás miatt nem megfigyelt gazdasági teljesítményét az áfaalanyok adóel-
kerülés miatt nem megfigyelt gazdasági teljesítménye alapján becsültük. 

5. tábla
Az N6 új becslésének hatása a GDP-re

 Megnevezés 2010 2011 2012 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 97 120 90 743 89 513 120 202

Változás a GDP %-ában 0,360 0,324 0,314 0,403

1.4. A lakásszolgáltatás becslési módszerének fejlesztése
A lakásszolgáltatásra vonatkozó becslés felülvizsgálatának eredményeként a magánbérlakások eseté-
ben a bérlők által fizetett javítással és karbantartással kapcsolatos költségeket 2014-től fogyasztási 
kiadásként számoljuk el.  

E módszertani változtatás hatással volt a saját tulajdonú lakások, üdülők, garázsok és a magánbérlaká-
sok lakásjavítással és karbantartással kapcsolatos tételeinek felosztására. A változások eltérő mértékben 
hatottak a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás értékére, ami a bruttó hozzáadott érték növekedését 
eredményezte. Emellett adatjavítást is végeztünk a háztartások fogyasztási kiadásának tételeinél. A kor-
rekciókat 2002-ig vezettük vissza a számításokban. 

6. tábla
A saját lakásszolgáltatás becslésében történt változás hatása a GDP-re

 Megnevezés 2010 2011 2012 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 591 814 569 -–3765

Változás a GDP %-ában 0,002 0,003 0,002 –0,013
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1.5. Illegális tevékenységek – csempészet 

A dohánycsempészet becslésénél a csempészett cigaretta importárának becslését a felhasznált 
alapadatforrásban történt módosításnak megfelelően frissítettük.

7. tábla
A csempészet becslésében történt adatfrissítés hatása a GDP-re

 Megnevezés 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 4 720

Változás a GDP %-ában 0,016

2. Rutinrevíziókból (éves adatok véglegesítése, forrás-felhasználás táblák 
integrálása, adatjavítások) származó egyéb változások hatása

A 2013. évi adatok véglegesítése, a 2012. évi forrás-felhasználás táblák integrálása és az egyéb adat-
javításokból származó változások szintén módosították a bruttó hazai termék értékét.

8. tábla
A rutinrevíziók és az egyéb adatjavítások hatása a GDP-re

 Megnevezés 2010 2011 2012 2013

A GDP változása folyó áron, millió forint 0 –25 –19 228 84 197

Változás a GDP %-ában 0,000 0,000 –0,067 0,282
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Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu

info@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-6789

Jelmagyarázat:

.. = Az adat nem ismeretes.
– |= A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott.
x = A mutató nem értelmezhető.
Üres hely = Az üresen hagyott blokkba eső mutatókat nem értelmezzük.
0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad.

mailto:kommunikacio@ksh.hu
mailto:info@ksh.hu



