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Magyarország nemzeti számlái, 2018 (2. előzetes adatok)

2018-ban Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke  
(GDP-je) 42 661,8 milliárd forint volt, változatlan árakon számítva  
5,1%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó hazai 
termék összege 4 millió 364 ezer forint volt, vásárlóerő-paritáson szá-
molva 22 013 euró. 2018-ban a kormányzati szektor hiánya a nemzeti 
számlák előzetes adatai alapján 976,5 milliárd forint volt, a GDP 2,3%-a.

Ebben a kiadványban adjuk közre a magyar nemzeti számlák 2018. éves  
2. előzetes adatait, valamint a 2017. éves végleges adatokat, amelyeket a 
2014-ben bevezetett ESA2010 módszertan szerint állítottunk össze. A most 
végrehajtott számítások során benchmark revíziót1 hajtottunk végre, össz-
hangban a nemzeti számlák revíziós politikájára vonatkozó uniós ajánlás-
sal2. A benchmark revízió során végrehajtott változások leírását és szám-
szerű hatását a módszertani megjegyzésekben mutatjuk be.

A benchmark revízió mellett a szokásos rutinrevíziót is elvégeztük, azaz 
az adatok ellenőrzése, véglegesítése során talált hibák javítását, korrekció-
ját, a 2016. évi forrásfelhasználás-táblák összeállításának eredményeit, 
valamint a számításokhoz felhasznált adatforrásokban történt változásokat 
is átvezettük.

A jelen, 2018-ra vonatkozó kiadványunkban szereplő előzetes nemzeti 
számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges, 2018-ra vonatkozó 
adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre, ezért valamennyi, 
2018-as adat előzetes, a végleges adatok ettől eltérhetnek. A 2018-as ada-
tok a módszertani változás hatásán kívül tartalmazzák a negyedéves számí-
tások és az éves számítások közötti különbséget is.

További részletes adatokat jelentetünk meg a KSH honlapján október 1-jén 
a Táblák között, valamint a Tájékoztatási adatbázisban. A negyedéves időso-
rok szintén október 1-jén kerülnek frissítésre.
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A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

További adatok, információk (linkek):
Módszertani megjegyzések – A változások hatása
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1 Bechmark revíziónak hívjuk a nagy revíziókat, amelyeket legalább ötévenként végzünk. Ennek során beépítésre kerülnek a számításokba az újonnan felhasznált adatforrások, és/vagy a nemzet-
közi módszertan változása, és/vagy az országspecifikus módszertani fejlesztések. A benchmark revízió során konzisztensen és koherensen változnak az adatok, a lehető leghosszabb visszaveze-
téssel az idősorban.
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010/esa-2010-implementation-and-data-quality; Revision practice → 2019.
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folyó áron, milliárd forint % folyó áron, milliárd forint % % százalékpont
2014 32 694,2 110,8 0,3 32 694,2 55,6 0,2 104,2 0,0
2015 34 785,2 406,6 1,2 34 785,2 344,9 1,0 103,8 0,3
2016 35 896,3 422,1 1,2 35 896,3 370,7 1,1 102,2 –0,1
2017 38 835,2 480,1 1,3 38 835,2 453,1 1,2 104,3 0,2

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