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2013. júliusban az előzetes adatok szerint 1,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi 
forgalom naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos 
időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereske-
delem esetében 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 0,9, az üzem-
anyag-kiskereskedelemben 2,9%-kal emelkedett az értékesítés volumene.

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő 
és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 2013. júliusban 
758 milliárd forint volt, 27 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban.
A kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztított volumene 
júliusban 1,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Kiskereskedelmi forgalom volumenindexei, 
előző év azonos időszaka = 100,0
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2013. január 97,1 96,7 98,6 97,5 97,2
 február 97,1 99,3 96,2 98,7 97,6
 március 99,5 96,0 94,9 96,8 99,5
 április+ 103,1 99,8 106,5 103,4 100,7
 május+ 100,9 101,9 105,5 102,2 102,2
 június+ 99,0 99,9 102,4 100,0 99,1

július+ 101,2 100,9 102,9 101,2 101,8

+ Előzetes adat.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a for-
galom volumene júliusban 1,2%-kal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereske-
delmen belül a forgalom döntő hányadát (84,4%) az élelmiszer jellegű 

vegyes üzletek adták, ahol az értékesítés volumene 4,5%-kal csökkent, 
miközben az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké – a dohány-kiske-
reskedelmet érintő jogszabályi változások miatt – 52,2%-kal volt több, 
mint 2012. júliusban.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene júliusban 
0,9%-kal emelkedett 2012 hasonló időszakához képest. A forgalom az 
előző évinél kisebb volumenű volt a könyv-, a számítástechnika-, az egyéb 
iparcikk- (1,9%), a bútor-, a műszakicikk- (0,8%), valamint a gyógyszer-, 
gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben (0,5%). Növekedtek az eladások a 
használtcikk- (4,3%), textil-, ruházati és lábbeli- (1,9%), továbbá az ipar-
cikk jellegű vegyes üzletekben (0,8%).
A korábbi időszakhoz hasonlóan folytatódott a dinamikus bővülés az áru-
cikkek széles körére kiterjedő, csomagküldő és internetes kiskereskede-
lemben (56,5%).
Az üzemanyagtöltő állomások forgalma júliusban nőtt, volumene 
2,9%-kal haladta meg a 2012. júliusit.
Az európai statisztikai rendszerben a kiskereskedelembe nem számító 
gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai júliusban 0,8%-kal csök-
kentek.
2013. január–júliusban a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól meg-
tisztított volumene gyakorlatilag nem változott az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva.
Megjegyzés
A kiskereskedelmi forgalom havi alakulásáról a folyamatosan bővülő infor-
mációk alapján három időpontban jelenik meg adat: az első t+35 napra 
(gyorsbecslés), a második t+55 napra (előzetes adatközlés) és a tárgyne-
gyedévet követő ötödik hónapra (végleges adat). A 2013. júliusra vonatko-
zó második előzetes adatközlésünk – részletes bontásban – az Adatok 
menü Táblák (Stadat) menüpontjából tölthető le. Jogszabályi változások 
miatt a dohány-kiskereskedelem átalakul, amely a legtöbb üzlettípus for-
galmát érinti. Ebből eredően az adatok a szokásosnál nagyobb mértékben 
módosulhatnak.
Az idősorok bővülésével a szezonálisan kiigazított és a trendadatok is 
visszamenőlegesen módosulhatnak. 

Kiskereskedelmi forgalom volumenindexei, 2010. év havi átlaga = 100
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A szezonális kiigazításról részletek itt, 
a módszertani megjegyzések a: www.ksh.hu oldalon találhatóak.
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