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GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 
2011. JANUÁR–DECEMBER 

Összefoglalás 

2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített a lendületéből. A 
Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint 2011-re a világgaz-
daság növekedése a 2010. évinél (5,2%) kisebb mértékű, 3,8%-os volt. A 
túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére számított bruttó 
hazai termék 1,8%-kal emelkedett 2011-ben az előző évhez képest. Az év 
második felében – a valamelyest enyhülő inflációs nyomás ellenére – a 
fejlett nemzetgazdaságoknak számos, növekedést korlátozó problémával 
(például államháztartási, illetve munkaerő-piaci egyensúlytalanságokkal) 
kellett szembenézniük.  

A világgazdasági folyamatok alakulásában iránymutatónak számító 
Egyesült Államok gazdasági teljesítménye 2011-ben 1,7%-kal bővült az 
előző évhez képest. A fogyasztási kiadások mellett a beruházások is segí-
tették az észak-amerikai gazdaság bővülését. 

Japán gazdasági teljesítménye az év egészében 0,9%-kal csökkent, 
amiben szerepet játszott a 2011. március 11-i földrengés és szökőár is. A 
másik meghatározó ázsiai gazdaságban, Kínában a gazdasági bővülés 
dinamizmusa 2011-ben fokozatosan veszített a lendületéből, de az egész 
évet tekintve így is 9,2%-os növekedés következett be. 

Előzetes adatok alapján 2011-ben az Európai Unió (EU-27) tagorszá-
gainak együttes teljesítménye 1,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 
Az éven belül a IV. negyedévben – szezonálisan és munkanaphatással 
kiigazított adatok szerint – 0,9%-kal növekedett a GDP az előző év azonos 
időszakához viszonyítva, ami az elmúlt két évben a legalacsonyabb emel-
kedés volt. A növekedés motorját továbbra is Németország jelenti, bár a 
bővülés dinamikája ott is jelentősen mérséklődött. Az eurózóna gazdasági 
teljesítménye is lassult, bruttó hazai terméke 2011-ben 1,5%-kal haladta 
meg az egy évvel azelőttit. 
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A világgazdasági folyamatokkal összhangban a magyar gazdaság nö-
vekedése is veszített lendületéből. A nemzetközi összehasonlításokhoz 
használt, szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a bővü-
lés üteme 2011 IV. negyedévében 1,5% volt, amivel az európai uniós tagál-
lamok rangsorában a középmezőny elején helyezkedünk el. 

1. ábra 

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

 
Magyarország bruttó hazai terméke a KSH és az Ecostat – korláto-

zott információs bázisra épülő – közös gyorsbecslése szerint 1,7%-kal 
emelkedett 2011-ben. Az emelkedés ellenére a gazdasági teljesítmény 
még 4,0%-kal elmaradt a 2008-as szinttől. A GDP 2011 IV. negyedévében 
1,4%-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, amellyel 
az előző két negyedévi lassulás megállt. Az előző negyedévhez képest  
– szezonálisan és naptárhatással kiigazított index alapján – a IV. negyed-
évben 0,3%-kal bővült a magyar gazdaság.  

A nemzetgazdasági teljesítmény 2011. évi bővülése termelési oldalról a 
jelentős részben exportra termelő iparnak, illetve a kedvező időjárás követ-
keztében jó terméseredményeket felmutató mezőgazdaságnak köszönhe-
tő. A felhasználási oldalról tekintve a GDP alakulását negatívan befolyásol-
ta a nemzetgazdasági beruházások teljesítményének 2011. évi 4,5%-os 
csökkenése (az év utolsó negyedévében szintén 4,5% volt a csökkenés). A 
nemzetgazdasági ágak többségében a fejlesztések volumene csökkent. Az 
összberuházások több mint negyedét megvalósító feldolgozóiparban 
ugyanakkor 24%-os volt a bővülés. A többi nagyobb súlyú nemzetgazda-
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sági ágban, mint az ingatlanügyletekben, a szállítás és raktározás területén 
és a kereskedelemben viszont visszaesés (sorrendben 20, 23, illetve 4,1%-
os) volt tapasztalható.  

A GDP első közlése (gyorsbecslése) idején a bruttó hazai terméket 
alakító hatások megismeréséhez az évközi ágazati statisztikák adnak se-
gítséget. 

A mezőgazdasági számlarendszer előzetes adatai szerint a mező-
gazdasági kibocsátás volumene 10, míg értéke folyó áron 29%-kal haladta 
meg az előző évit. Ez utóbbi 2000 óta a legnagyobb arányú éves növeke-
dést jelenti. A két fő ágazat közül a növényi termékek bruttó kibocsátása 
17%-kal haladta meg az átlagostól elmaradó 2010. évit. A fontosabb szán-
tóföldi növények termésátlagai meghaladták a 2010. évi hektáronkénti átla-
gos termésmennyiséget. 2011-ben 13,8 millió tonna gabona termett, 12%-
kal több az előző évinél. Búzából 4,1, kukoricából 8,1 millió tonnát takarítot-
tak be, 10, illetve 16%-kal többet, mint 2010-ben. Az élő állatok és állati 
termékek termelési volumene kismértékben, 1,5%-kal nőtt. 

2011. december elsején a legfontosabb haszonállatok közül a szar-
vasmarhák száma 698 ezer darab volt, 2,3%-kal több, mint egy évvel ko-
rábban. A sertések száma ezzel szemben tovább mérséklődött (4,3%), s az 
állomány nagysága (3,0 millió darab) évtizedek óta a legalacsonyabb volt. 
A tyúkfélékből 33,0 millió darabot, a 2010. december 1-jeihez képest 3,6%-
kal többet tartottak. A túlnyomórészt egyéni gazdaságokban nevelt juhok 
száma 1095 ezer volt, 7,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. 

A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje 2011-ben 19%-kal 
volt magasabb, mint egy évvel korábban. A növényi termékek termelői árai 
22%-kal haladták meg a 2010. évi szintet, amelyen belül a gabonafélék árai 
30%-kal, az ipari növényeké pedig 33%-kal emelkedtek. A jelentős terme-
lési értékkel rendelkező csoportok közül a friss zöldségek árai ezzel szem-
ben 12%-kal mérséklődtek. A növényi termékek csoportjához hasonlóan az 
élő állatok és állati termékek árai is növekedtek, a drágulás mértéke 15%-
os volt. A csoporton belül a tej ára 20%-kal, a vágóbaromfié 16%-kal, a 
vágósertésé 9,8%-kal nőtt. A mezőgazdasági termelés ráfordításiár-
szintje 13%-kal nőtt. E növekedés legfontosabb tényezőjét a takarmány-
árak változása jelentette, amelyek 2011-ben 28%-kal voltak magasabbak 
az egy évvel korábbinál. A termelői árak nagyobb mértékben emelkedtek, 
mint a ráfordítási árak, így a két index hányadosaként számítható agrárolló 
5,7%-kal zárult, a mezőgazdasági termelők jövedelmi helyzete ilyen mér-
tékben javult. 
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Az ipari termelés volumene 2011-ben 5,4%-kal volt magasabb a 
megelőző évihez képest. Az értékesítési oldalon az export 7,6%-kal nőtt, a 
belföldi eladások volumene viszont 5,1%-kal elmaradt a 2010. évi szinttől. 
Az év első negyedévében a termelés bővülése az export növekedésének 
köszönhetően lényegesen nagyobb ütemű volt, mint a többi három ne-
gyedévben. 

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a kibocsátás 93%-a a feldolgo-
zóiparhoz kapcsolódik, amelynek 2011. évi termelési volumene 5,8%-kal 
volt magasabb az egy évvel korábbinál. A bányászat kibocsátása is növe-
kedett (16%), míg az energiaszektorban mérséklődés következett be 
(1,1%). 

A feldolgozóipari alágak többségében a termelés növekedése volt 
megfigyelhető. A 4,1 billió forint termelési értékkel rendelkező, s ezzel a 
teljes ipari termelésből 18%-os aránnyal részesedő járműgyártásban 12%-
os növekedés következett be. A termelésből közel ekkora súllyal részesedő 
számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat kibocsátása ezzel 
szemben 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az alág termelése 
áprilistól az év végéig minden hónapban alacsonyabban alakult, mint tizen-
két hónappal korábban, a csökkenés jelentős részben a híradás-technikai 
berendezések és az elektronikai fogyasztási cikkek iránti exportkereslet 
visszaesésével magyarázható. A harmadik legnagyobb termelési értékű 
alág, a kibocsátás tizedét adó élelmiszer, ital, dohánytermékek gyártása 
alágazat 2011. évi termelése 2,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 
Az alág értékesítésének közel kétharmada belföldre irányult, a termelés 
növekedését ugyanakkor az export bővülése alapozta meg (6,4%). A ter-
melésből 8%-os aránnyal részesedő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás alág 
kibocsátása 1,9%-kal maradt el a 2010. évitől. Az értékesítési oldalon az 
exporteladások volumene ezen alágazat esetében is növekedést, míg a 
belföldre irányuló értékesítéseké mérséklődést mutat. Az alágak közül a 
legjelentősebb, 44%-os termelésbővülést a gép, gépi berendezés gyártása 
érte el, az ágazat kibocsátása 1,7 billió forint értékű volt. 

A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalma-
zásban állóra jutó ipari termelés 1,9%-kal haladta meg a 2010. évit. A 
termelékenység növekedése az alkalmazásban állók számának 3,4%-os 
emelkedése mellett következett be. 

Decemberben a kiemelt feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek vo-
lumene 4,2%-kal volt magasabb a tizenkét hónappal korábbi szintnél. Az év 
végén a rendelésállomány 16%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, 
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amely az exportrendelés-állomány 19%-os bővülésének és a belföldi ren-
delésállomány 9%-os csökkenésének eredőjeként állt elő. 2011 végén az 
ágazatok közül a járműgyártás összes rendelésállománya 15%-kal, a szá-
mítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé pedig 45%-kal volt maga-
sabb, mint egy évvel korábban. 

Az ipari termelői árak 2011-ben 4,2%-kal voltak magasabbak, mint az 
azt megelőző évben. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mér-
tékben, 26%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás termelési árszínvonala 
emelkedett. Jelentős áremelkedés következett be ezenkívül a vegyi anyag, 
termék gyártásában (12,5%), valamint az élelmiszeriparban (8,9%). 2011-
ben a belföldi értékesítés árai 6,2%-kal, az exportértékesítéseké 2,8%-kal 
emelkedtek. A belföldi értékesítés nagyobb mértékű árnövekedése legin-
kább annak a következménye, hogy néhány, a termelőiár-színvonal jelen-
tős emelkedésével jellemezhető ágazat (kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás; 
élelmiszeripar) a belföldi értékesítésből lényegesen nagyobb súllyal része-
sedik, mint az exportból. (Emellett az is közrejátszik, hogy az ágazatok kö-
zül egyedüliként csökkenő termelési árszínvonallal jellemezhető számító-
gép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat szinte kizárólag exportra 
termel, csekély mértékben mérsékelve így a belföldi értékesítési árak nö-
vekedési ütemét.) Ősszel számottevő emelkedés következett be a termelői 
árakban, a novemberi árszínvonal mintegy 8%-kal meghaladta az augusz-
tusit, ami leginkább a – meghatározóan exportra termelő – járműgyártás 
12%-os áremelkedésével magyarázható. 

Az építőipari termelés volumenének 2006 óta tartó csökkenése 2011-
ben is folytatódott, a tavalyi évre mért mérséklődés 7,8% volt. Mindkét 
építményfőcsoport termelése csökkent, az épületeké 11, az egyéb építmé-
nyeké 3,8%-kal. 2011-ben 17%-kal kisebb volumenű új építőipari szerző-
dést kötöttek, mint az azt megelőző év során. December végén az építő-
ipari vállalatok szerződésállománya 42%-kal volt alacsonyabb, mint 2010 
végén. Az építőipar termelői árai 2011-ben átlagosan 2,2%-kal voltak 
magasabbak, mint egy évvel korábban. 

2011-ben megközelítőleg 12 660 lakás épült, 39%-kal kevesebb, mint 
az azt megelőző évben. Az építtetők közül a természetes személyek által 
épített lakások száma megközelítőleg negyedével, a vállalkozások által 
építetteké közel hattizedével esett vissza. (Ezzel párhuzamosan megköze-
lítőleg hasonló nagyságrendű csökkenés következett be a saját használat-
ra, illetve az értékesítésre épített lakások számában is.) A csökkenés mér-
téke annál nagyobb volt, minél urbanizáltabb a településtípus, a visszaesés 

  



  A KSH JELENTI 2011/12 10 

Budapesten közel 50%-os, a községekben mintegy egynegyednyi volt, a 
megyei és a nem megyei jogú városokban pedig e két szélső érték között 
alakult. A lakóparki környezetben 2011-ben átadott lakások száma (331) 
kevesebb, mint kéttizede volt az egy évvel korábbinak. Az épített lakások 
átlagos alapterülete 103 négyzetméter volt, 11 négyzetméterrel nagyobb, 
mint 2010-ben. 2011-ben mintegy 12 490 lakásépítési engedélyt adtak ki, 
28%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A legnagyobb visszaesés 
ezen mutató esetében is a fővárost jellemezte (56%), a községek esetében 
a csökkenés 1,1%-os volt. A 2011-ben építési engedélyt kapott lakóépüle-
tek száma (6930) 6,4%-kal kevesebb, a nem lakóépületeké (5237) viszont 
2,7%-kal több volt, mint 2010-ben. A nem lakóépületek közül az ipari épüle-
tekre kiadott engedélyek száma 8%-kal nőtt. 

2011-ben a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait igénybe vevő 
vendégek száma másfél százalékkal volt magasabb, mint 2010-ben, az 
általuk eltöltött vendégéjszakák száma viszont kissé (0,6%-kal) mérséklő-
dött. A 7,6 millió főt kitevő vendégforgalom valamivel több mint fele a bel-
földi vendégekhez kapcsolódik, számuk 2,4%-kal mérséklődött, s a ven-
dégéjszakáik száma is csökkent (4,3%). A külföldi vendégek esetében 
mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák száma emelkedett, 6,0, illetve 
3,2%-kal. A vendégforgalom jelentős része a szállodákhoz kötődik, e szál-
lástípus esetében az átlagosnál kedvezőbben alakult a forgalom, ami a 
szobakihasználtság (46,5%) 1,9 százalékpontos növekedésében is meg-
mutatkozik. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák ösz-
szes számából közel egyharmados aránnyal részesedő Budapesten a ven-
dégéjszakák száma 4,5%-kal növekedett, az egyötödnyi súlyt képviselő 
balatoni régióban ugyanakkor 8,1%-kal csökkent 2010-hez képest.   

2011 egészében a külkereskedelmi termékfogalom kétszámjegyű 
mértékben bővült, a 79,8 milliárd eurót kitevő export 12%-kal, a 72,8 milli-
árd euró értékű behozatal pedig közel 11%-kal haladta meg a 2010. évi 
értéket. A külkereskedelmi mérleg az évet 7,0 milliárd eurós aktívummal 
zárta, ami az egyenleg 1,4 milliárd eurós javulását jelenti az egy évvel ko-
rábbihoz képest. A kivitel decemberi euróértéke valamelyest mérséklődött, 
a behozatalé változatlan maradt a tizenkét hónappal korábbihoz képest, 
amelynek következtében az aktívum 62 millió euróval 352 millió euróra 
csökkent.   

2011 első tizenegy hónapjában – a részletesen feldolgozott adatokból 
számítva – a kivitel volumene 11, a behozatalé 7%-kal nőtt az egy évvel 
korábbihoz képest. A forgalom volumene az év első öt hónapjában két-
számjegyű mértékben növekedett az egy évvel korábbihoz képest, a júni-
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us–novemberi időszakban ugyanakkor jellemzően egyszámjegyű bővülést, 
ezen belül egy-két hónapban csekély mértékben változó forgalmat mér-
tünk. A külkereskedelem trendvonala alapján a kivitel szintje már 2010 
második felében magasabb volt, mint a válság kirobbanását megelőző, 
2008. első félévi, a behozatalé viszont 2011 végén is csak megközelítette 
azt. Az időszak során a kivitel 2,4, a behozatal pedig 4,4%-kal magasabb 
forint-árszínvonalon bonyolódott le, mint 2010. január–novemberében. Az 
árszínvonal emelkedéséhez nagyban hozzájárult, hogy a behozatalban 
nagyobb súlyt képviselő energiahordozók devizában mért árai jelentősen 
emelkedtek. Az import nagyobb mértékű árnövekedéséből adódóan a cse-
rearány kedvezőtlenebbé vált, a romlás mértéke 1,9%-os volt.  

2011-ben a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben kifejezett áruszál-
lítási teljesítménye kissé, 0,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szin-
tet. A teljesítmény növekedése a szállítási távolság meghosszabbodásának 
a következménye, a szállított áruk tömege ugyanis 6,0%-kal csökkent. A 
helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 2,8%-kal emelke-
dett a 2010. évi szinthez képest. A növekedés meghatározó tényezőjét a 
repülőgépes közlekedés 13%-os teljesítménybővülése jelentette, amelyet 
mérsékelt az autóbuszos szállítások esetében tapasztalt 1,3%-os csökke-
nés. A helyi személyszállítást igénybe vevő utasok 2011. évi száma lé-
nyegében ugyanakkora – 0,2%-kal magasabb – volt, mint egy évvel koráb-
ban. Az év során mintegy 76 470 személygépkocsit helyeztek első alka-
lommal forgalomba Magyarországon, ami az egy évvel korábbihoz képest 
negyedével több, a válságot megelőző öt év (2003–2007) átlagának 
ugyanakkor kevesebb, mint az egyharmadát jelenti. 

2011-ben mintegy 15 800 személyi sérüléssel járó közúti közlekedé-
si baleset történt, 2,9%-kal kevesebb, mint 2010-ben. E balesetekben 
mintegy 20 800-an sérültek meg, 3,9%-kal kevesebben az egy évvel ko-
rábbinál. A balesetek kimenetele 2011-ben kevésbé volt végzetes, mint egy 
évvel korábban, a baleseteket elszenvedők közül az elhunyt személyek 
száma (638 fő), 14%-kal csökkent. A balesetek közel héttizede lakott terü-
leten belül történt, az elhunytak többsége (63%-a) ugyanakkor a lakott terü-
leten kívül – de túlnyomórészt nem az autópályákon – vesztette életét. 

2011-ben a kiskereskedelmi forgalom volumene lényegében ugyan-
akkora – 0,2%-kal magasabb – volt, mint egy évvel korábban. A stagnálás 
a 2007–2010. évekre tapasztalt csökkenést váltotta fel; a forgalom tavalyi 
volumene tizedével maradt el a 2006. évitől. 2011-ben a kiskereskedelmi 
forgalom értéke 7,9 billió forintot tett ki. Az összforgalomból az élelmiszer- 
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és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem részesedése 45%-ot, a nem 
élelmiszertermékeké 37%-ot, az üzemanyagoké pedig 18%-ot tett ki, közü-
lük az első két csoport forgalma valamelyest – 0,3%-kal, illetve 1,1%-kal – 
növekedett, az üzemanyagoké ugyanakkor csökkent (2,3%). A hagyomá-
nyosan legnagyobb forgalommal jellemezhető decemberben a kiskeres-
kedelmi forgalom 0,4%-kal volt magasabb, mint tizenkét hónappal azt 
megelőzően, az egy hónappal korábbi szinthez képest a forgalom növeke-
dési üteme 0,1%-os volt. 

A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem 2011. évi eladásai 4,5%-kal maradtak el az előző évitől. 

Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2011-ben 88 050 gyermek 
született és 128 700 fő hunyt el. A születések száma 2,5, a halálozásoké 
1,3%-kal volt alacsonyabb, mint 2010-ben. A tavalyi év során az országban 
35 750 házasságot kötöttek, 0,6%-kal többet, mint az azt megelőző évben. 
A születési arányszám 8,8 ezrelékes mutatója 0,2 ezrelékponttal elmaradt 
az egy évvel korábbitól, ami újabb mélypontot eredményezett a hazai szü-
letési statisztika történetében. Ezer lakosra 12,9 halálozás jutott, míg egy 
évvel korábban 13,0. A csecsemőhalálozások 4,9 ezrelékes értéke az elő-
ző évhez képest 0,4 ezrelékponttal mérséklődött, ez az eddig mért legala-
csonyabb érték. 

A természetes fogyás üteme valamelyest gyorsult, mivel a születés-
szám csökkenése nagyobb mértékű volt, mint a halálozásoké. Ennek kö-
vetkeztében a természetes fogyás mértéke a 2010. évi 40 121 fővel szem-
ben 2011-ben 40 650 főt tett ki. 2011 végén a népesség – nemzetközi ván-
dorlás figyelembevételével számított, 2001. évi népszámlálás alapján to-
vábbvezetett – becsült lélekszáma 9 millió 962 ezer fő volt, mintegy 24 
ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. 

2011-ben a 15–64 éves népességen belül 29 ezer fővel többen dolgoz-
tak, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak száma átlagosan 3 mil-
lió 779 ezer fő volt, ami 0,8%-os növekedést jelent. Az erre a korcsoportra 
számított 55,8%-os foglalkoztatási arány 0,4 százalékponttal magasabb, 
mint a 2010. évi. A foglalkoztatásban bekövetkezett kedvező változás a 
férfiak javuló munkaerő-piaci pozíciójának köszönhető. Az elmúlt évben a 
férfiak foglalkoztatási aránya 0,8 százalékpontos növekedés mellett 61,2% 
volt, miközben a nőké megegyezett az egy évvel korábbival (50,6%). 

A munkanélküliek száma – szintén a 15–64 éves népességen belül – 
átlagosan 468 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 11,0% volt, ami egy 
év alatt 7 ezer fős, illetve 0,2 százalékpontos csökkenést jelent. Bár a két 
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nem munkanélküliségi rátája azonos színvonalat jelez, az előző évhez ké-
pest a helyzet úgy változott, hogy míg a férfiak helyzete javult, a nőké rom-
lott. A 15–24 éves fiatalok, illetve a 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb 
munkavállalási korúak esetében egyaránt csökkent a munkanélküliség, 
előbbi korcsoportot 26,1%-os, utóbbit 10,1%-os munkanélküliségi ráta jel-
lemezte. A munkanélküliek 48,9%-a egy éve vagy annál régebben keresett 
állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 18 hónap volt. 

Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 
2011-ben a nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteineka körében átlago-
san 2 millió 692 ezer fő állt alkalmazásban, 10 ezer fővel (0,4%-kal) keve-
sebb az egy évvel korábbinál. Az év első négy hónapjában valamivel töb-
ben, a május–decemberi időszakban viszont kevesebben álltak alkalma-
zásban, mint egy évvel korábban. A nemzetgazdaság egyes területeit 
2011-ben ellentétes irányú folyamatok jellemezték. A versenyszférában 25 
ezer fővel (1,3%-kal) többen, 1 millió 851 ezren álltak alkalmazásban, míg 
a 735 ezer főt alkalmazó költségvetés területén 38 ezer fős (4,9%-os) lét-
számcsökkenés volt megfigyelhető. A közszférában a közfoglalkoztatottak 
nélkül 674 ezren álltak alkalmazásban, ami az egész szférára számítottnál 
kisebb mértékű, 1,7%-os csökkenésnek felel meg. (Az átalakuló közfoglal-
koztatási rendszer hatásaként a közfoglalkoztatottak száma 87 ezerről 61 
ezerre csökkent egy év alatt.) A nonprofit szférában 106 ezren álltak alkal-
mazásban, 3,1%-kal többen, mint 2010-ben.  

2011-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó ke-
resete – a számviteli nyilvántartások alapján – 213 100 forint volt, 5,2%-kal 
több az egy évvel korábbinál. Az átlagos havi nettó kereset összegeb 
141 100 forint volt, 6,4%-kal magasabb a 2010. évinél. A versenyszférában 
144 400 forint, a költségvetési szervezeteknél 134 300 forint, míg a 
nonprofit szférában 126 600 forint volt a kézhez kapott kereset átlagos ösz-
szege. A versenyszférában és a nonprofit szférában jelentősebb mértékű, 
8–9%-os, míg a költségvetés területén ennél szerényebb mértékű, 2%-os 
keresetnövekedés következett be. A költségvetési szférában alkalmazottak 
a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezése céljából a keresetbe 
nem tartozó kompenzációban részesültek, a juttatás mértéke havonta átla-
gosan 5200 forintot tett ki, és a teljes munkaidősök mintegy 45%-át érintet-
te.  

                                         
a A legalább ötfős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.  
b A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított. 
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2011-ben a fogyasztói árak átlagosan 3,9%-kal haladták meg az előző 
évi szintet, amely 1,0 százalékponttal alacsonyabb, mint 2010-ben. Míg az 
év első felében az élelmiszerárak erőteljes növekedése húzta az inflációt, 
addig az év utolsó hónapjaiban az üzemanyagok áremelkedése erősítette a 
drágulást. A fogyasztói árak egyhavi változása 1,1, illetve -0,3% között 
mozgott. 2012 januárjában jelentősen gyorsult az infláció: a fogyasztói 
árak színvonala 5,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, mely 
2010 tavasza óta a legmagasabb érték. A korábbiaknál magasabb mértékű 
drágulás egyik fő oka a januári áfaemelés: a változatlan adótartalmú 
fogyasztóiár-index januárban 3,6% volt, tehát az adóváltozások 1,9 száza-
lékponttal emelték a fogyasztói árak növekedési ütemét. Ezenkívül az 
üzemanyagok árának gyors emelkedése és a forint gyengülése is erősítette 
az inflációt. Az előző hónaphoz képest az áremelkedés mértéke 2,1%-os 
volt. 

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2011 végén a háztar-
tások bruttó pénzügyi vagyona 27,2 billió forint volt, 6,0%-kal kevesebb a 
tizenkét hónappal korábbinál. A tartozások értéke 11,1 billió forint volt, 
1,0%-kal alacsonyabb a 2010 véginél. A két tényező különbségeként előál-
ló nettó pénzügyi vagyon 16,1 billió forintot tett ki, 9,1%-kal kevesebbet, 
mint egy évvel korábban. A vagyoncsökkenés a magán-nyugdíjpénztári 
kilépések következménye, amely révén – a jegybank becslése szerint – 
2678 milliárd forintnyi összeg került tőketranszferként az államháztartás-
hoz. A tartozások oldalán megjelenő devizahitelek december végi állomá-
nyi értéke (6,7 billió forint) 5,9%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbi-
nál. A csökkenésben fontos tényező volt, hogy a háztartások a negyedik 
negyedévben piaci árfolyamon számítva 642 milliárd forint összegben fizet-
ték vissza devizahiteleiket a végtörlesztés feltételeit alkalmazva. (A vonat-
kozó jogszabály szerinti, a piacitól jelentősen eltérő devizaárfolyamok al-
kalmazása révén a háztartási szektor 174 milliárd forintnyi tőketranszfert 
kapott, amelynek 70%-át a pénzügyi vállalatok, 30%-át pedig az államház-
tartás nyújtotta számára.) 

2012. januárban az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszoli-
dált egyenlege (helyi önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Minisz-
térium előzetes adatai alapján – 107 milliárd forint többletet mutatott, ami 
az egyenleg 230 milliárd forintos javulását jelenti a 2011. januárihoz képest. 
Az államháztartás 1230 milliárd forintot kitevő bevétele 14%-kal magasabb, 
az 1123 milliárd forintra teljesülő kiadása viszont 6,6%-kal alacsonyabb 
volt, mint tizenkét hónappal korábban. Az alrendszerek közül a központi 
költségvetés egyenlege 196 milliárd forinttal vált kedvezőbbé, s 85 milliárd 
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forintos szufficitet mutat. A társadalombiztosítási alapok esetében is javulás 
következett be, a 2011. januári 38 milliárd forintos hiány után idén január-
ban ugyanis 1 milliárd forintos többlet keletkezett. Az elkülönített állami 
pénzalapok egyenlege ezzel szemben romlott valamelyest: a 21 milliárd 
forintot kitevő többlet 5 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál. 

1. tábla 

Összefoglaló adatok 
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában) 

1.) 2011. január–december 

2011. 
Megnevezés 2010 január– 

november december január– 
december 

Ipari indexek     
Termelés 110,6 105,7R 102,1 105,4 
Értékesítés belföldre 97,0 95,0R 94,3 94,9 
Értékesítés exportra 116,9 108,0R 102,4 107,6 
Létszám 98,7 103,7 100,6 103,4 
Termelékenység 112,3 101,8R 101,9 101,9 

Építőipari termelés indexe 89,6 91,3R 99,2 92,2 
Mezőgazdasági értékesítés indexe 85,7 102,5 77,3 100,2 
Kiskereskedelmi forgalom indexe 97,9 100,2R 100,4 100,2 
Behozatal értéke, millió euró 65 934 67 292R 5 547 72 839 

értékindexe 119,0 111,4 100,1 110,5 
Kivitel értéke, millió euró 71 449 73 897R 5 899 79 796 

értékindexe 120,8 112,8 99,1 111,7 
Árindexek     

Ipari termelői árak 104,5 103,9 107,5 104,2 
Ipari belföldi értékesítési árak 107,3 106,1 107,4 106,2 
Mezőgazdasági termelői árak 116,8 120,2 110,0 119,3 
Behozatali forintárak 101,7 104,4 .. .. 
Kiviteli forintárak 101,6 102,4 .. .. 

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 702 2 694 2 663 2 692 
Index 101,5 99,7 98,8 99,6 

Munkanélküliségi rátaa, %  11,2 .. .. 11,0 
Bruttó átlagkereset, ezer forint 202,5 211,3 231,8 213,1 

nominális index 101,3 104,7 110,1 105,2 
Nettó átlagkereset, ezer forint 132,6 140,1 152,3 141,1 

nominális index  106,8 106,0 111,4 106,4 
a   A 15–64 éves népességen belül. – R Revideált adat. 

2.) 2012. január 
 

Megnevezés 2010 2011 2012. január 

Fogyasztóiár-index 104,9 103,9 105,5 
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –889 –1 734 107 
Ebből:    

központi költségvetés –854 –1 718 85 
társadalombiztosítási alapok –95 –83 1 

  





 

RÉSZLETES ÁTTEKINTÉS 

Mezőgazdaság  

A Magyarország bruttó hazai termékére vonatkozó előzetes adatok sze-
rint 2011 harmadik és negyedik negyedévében a gazdasági teljesítmény 
bővülésének hátterében elsősorban a mezőgazdaság állt. 2011-ben a me-
zőgazdaság bruttó hozzáadott értéke előző évi áron 32%-kal, folyó áron 
59%-kal növekedett. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 2011-ben 
az előzetes információk szerint nem változott jelentősen. A termelési té-
nyezők jövedelme 52%-kal, a vállalkozói jövedelem pedig 89%-kal volt ma-
gasabb, mint 2010-ben. Előbbi számottevő emelkedése a munkaerőegy-
ségre jutó reáljövedelem 49%-os növekedését idézte elő. 

A mezőgazdasági számlarendszer előzetes adatai szerint a mezőgaz-
dasági kibocsátás volumene 10, míg értéke folyóáron 29%-kal haladta 
meg az előző évit. Ez utóbbi 2000 óta a legnagyobb arányú éves növeke-
dést jelenti, amely a volumenek és a termelői árak együttes jelentékeny 
emelkedésével magyarázható. A növényi termékek bruttó kibocsátásának 
volumene 17%-kal haladta meg az átlagostól elmaradó 2010. évit. Az ága-
zaton belül a gabonafélék termelési volumene 13, az ipari növényeké 23%-
kal, a kertészeti termékek kibocsátása összességében harmadával emel-
kedett az egy évvel korábbihoz képest. Az élő állatok és állati termékek 
termelési volumene kismértékben, 1,5%-kal nőtt. Ezen belül a nagyobb 
arányt képviselő élő állatoké 2%-kal bővült, míg az állati termékeké nem 
változott számottevően. 

A tavalyi évben a változékony időjárás ellenére a fontosabb szántóföldi 
növények termésátlagai a cukorrépa kivételével meghaladták a 2010. évi 
hektáronkénti átlagos termésmennyiséget. 2011-ben 2,7 millió hektáron 
13,8 millió tonna gabona termett, ami az előző évinél 12%-kal (1,5 millió 
tonnával) több volt. Kalászos gabonát 1,4 millió hektárról, a 2010. évinél 
4,9%-kal kisebb területről takarítottak be; az 5,7 millió tonnás termésmeny-
nyiség 7,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor 8,4%-kal 
elmaradt a megelőző öt év átlagától. A kalászosok közül búzából 4,1, árpá-
ból közel 1 millió tonna termett.  
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Kukoricából az előző évinél 16%-kal többet, az utóbbi évek egyik leg-
jobb termését, 8,1 millió tonnát takarítottak be.  

Az ipari növények közül a cukorrépa betakarított területe 2009 óta nem 
csökkent tovább, de így is alig több mint fele, míg termésmennyisége 
mindössze 61%-a a 2006–2010. évek átlagának. Az olajos növények közül 
a napraforgó betakarított területe 15%-kal, termésmennyisége 41%-kal nőtt 
2010-hez képest. Repcét 10%-kal kisebb területen vetettek, mint egy évvel 
korábban, de termésmennyisége így is meghaladta az 520 ezer tonnát. 

Burgonyából 564 ezer tonna termett, 16%-kal több az előző évinél. 
A 2011. december 1-jei összeírás adatai szerint az állatállomány a 

szarvasmarhák esetében kismértékben nőtt, a sertéseké és a juhoké to-
vább csökkent. Előbbieké alig haladta meg a 3 milliót, utóbbiaké nem érte 
el már az 1,1 milliót sem. A baromfiak közül egyedül a tyúkfélék száma 
nőtt, a libák, kacsák és pulykák állománya egyaránt csökkent.  

2. tábla 

Decemberi állatállomány 
(ezer darab) 

 2008 2009 2010 2011 
Szarvasmarha 701 700 682 698 
Sertés 3 383 3 247 3 169 3 032 
Juh 1 236 1 223 1 181 1 095 
Baromfi 39 716 40 264 42 213 41 747 

Ebből:     
     tyúkfélék 31 165 32 128 31 848 33 006 
     liba 2 120 1 405 1 384 1 244 
     kacsa 2 904 3 713 5 813 4 444 
     pulyka 3 527 3 018 3 168 3 053 

 
A szarvasmarha-állomány a gazdasági szervezeteknél nem változott 

számottevően, az egyéni gazdaságok viszont 15 ezerrel növelték állomá-
nyukat. A sertések száma jelentősen, 164 ezerrel fogyott a gazdasági szer-
vezeteknél, ugyanakkor az egy gazdaságra jutó sertéslétszám meghaladta 
a 4500-at. A sertést tartó egyéni gazdaságok száma a 2010. évi nagyará-
nyú csökkenés után ugyan 9%-kal nőtt, de egy gazdaságra átlagban alig 
több mint 5 sertés jutott.  

2011-ben a mezőgazdasági termékek felvásárlása összességében az 
előző év szintjén maradt. A növénytermesztési és kertészeti termékek érté-
kesítése 6,3%-kal maradt el a 2010. évitől. Ezen belül gabonafélékből 12, 
gyümölcsökből 26%-kal kevesebbet, míg zöldségfélékből 16%-kal többet 
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értékesítettek, mint egy évvel korábban. Az ipari növények felvásárlása egy 
év alatt nem változott. Az állattenyésztés aránya a felvásárlásban 2011-re 
58%-ra emelkedett. Az ágazaton belül mind az élő állatok, mind az állati 
termékek értékesítése nőtt, előbbi 4,8, utóbbi 7,5%-kal, ami együttesen 
5,5%-os emelkedést eredményezett az előző évhez képest. 

A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje az előző évi 17%-os 
növekedés után 19%-kal nőtt 2011-ben. A két fő termékcsoportból a növé-
nyi termékek ára a 2008. és 2009. évi visszaesést követően 2010-ben 28, 
tavaly 22%-kal emelkedett. Ezen belül a gabonafélék árszintje 30, az ipari 
növényeké az előző évinél nagyobb mértékben, 33%-kal emelkedett egy év 
alatt, míg a zöldségek termelői ára a 2010. évi magas bázishoz képest 
12%-kal csökkent. A gyümölcsökért 2010-ben még másfélszer fizettek töb-
bet a termelőknek a megelőző évinél, az árak tavalyi emelkedése viszont 
17%-ra lassult. A burgonya ára – a 2010. évi nagy drágulást követően – a 
jó termésnek köszönhetően 13%-kal mérséklődött. Az élő állatok és állati 
termékek árának 2011. január és december közötti havi kétszámjegyű nö-
vekedése éves átlagban 15%-os emelkedést eredményezett. Az élő állatok 
közül – a 2010 második felétől jelentkező megnövekedett külföldi kereslet 
hatására – a legnagyobb áremelkedés a vágómarhánál volt (42%), de nőtt 
a vágósertés és a vágóbaromfi termelői ára is, 9,8, illetve 16%-kal. Az állati 
termékek árszínvonala a tej árának 20%-os növekedése következtében 
16%-kal lett magasabb. A mezőgazdasági ráfordítások árszínvonala 
2009-ben még 5,8%-kal csökkent, ugyanakkor 2010-ben 4,4, tavaly 13%-
kal – mindkét esetben a termelői áraknál kisebb mértékben – nőtt. A ráfor-
dítások árszintjének 2011. évi jelentősebb növekedésében nagy szerepe 
volt a műtrágyák és a takarmányok 20%-ot is meghaladó, valamint az 
energia tartósan kétszámjegyű áremelkedésének.  

Ipar 

Az exportvezérelt hazai ipar teljesítményét a nemzetközi konjunktúra, 
ezen belül a legfontosabb partnerországok gazdasági folyamatai is nagy-
ban befolyásolják. Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes ter-
melése – a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint – a 2010. évi 
6,8% után 2011-ben összességében 3,3%-kal haladta meg az egy évvel 
korábbit. Az időszakon belül a növekedés dinamikája erősen lefékeződött: 
míg az első negyedévben még 6,2%-kal nőtt a kibocsátás, addig az év 
utolsó negyedévében az előző év azonos időszak szintjét is alig haladta 
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meg (0,1%). A rendelkezésre álló előzetes adatok szerint az első negyed-
évben két tagállamban, az év utolsó negyedében már tizenkettőben csök-
kent a kibocsátás. Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partneror-
szágában, Németországban is jelentősen lassult a növekedés üteme: az 
ipari termelés az első negyedévben 12, a második, harmadik negyedévben 
8% körüli mértékben haladta meg az előző évit, míg a negyedik negyedév-
ben már mindössze 2,6%-kal. 

A romló külső konjunkturális feltételek mellett és az egy évvel korábbi 
magas bázishoz viszonyítva hazánkban az ipari termelés decemberben 
2,1, a munkanappal kiigazított adatok szerint pedig 6,7%-kal nőtt. A szezo-
nálisan és a munkanappal kiigazított adatok szerint az ágazat termelése 
7,4%-kal maradt el az előző hónapitól. 

2011-ben a termelés 5,4%-kal nőtt, ami teljes egészében az exportér-
tékesítés 7,6%-os növekedésének köszönhető, a belföldi értékesítés 5,1%-
kal elmaradt az előző évitől. Az éven belül az ipari termelés bővülése las-
sult, amiben szerepet játszottak a bázisidőszaki folyamatok, valamint a 
külpiaci eladások emelkedésének jelentős fékeződése is. 

3. tábla 

Az ipari termelés és értékesítés indexei 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

Belföldi Export- Időszak Termelés 
értékesítés 

2009. év 82,2 87,5 81,2 
2010. év 110,6 97,0 116,9 
  Ezen belül:    
    I. negyedév 105,1 90,4 113,4 
    II. negyedév 113,6 100,2 121,1 
    III. negyedév 112,8 104,0 115,9 
    IV. negyedév 110,6 95,2 117,1 
2011. év 105,4 94,9 107,6 
Ezen belül:    
    I. negyedév 112,6 94,7 117,4 
    II. negyedév 104,3 96,3 106,2 
    III. negyedév 102,7 93,0 105,4 
    IV. negyedév 103,0 95,7 102,8 

 
A döntő részben exportra termelő feldolgozóipar teljesítménye 2011-

ben 5,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az energiaszektor kibo-
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csátása 1,1%-kal mérséklődött, míg a kis súlyú bányászatban 16%-os nö-
vekedés volt az előző évhez képest. 

A feldolgozóipari alágak közül a termelés mintegy felét képviselő 
gépipar termelési volumene az átlagot meghaladóan, 6,3%-kal nőtt. Ebben 
nagy szerepe volt a jelentős súlyú járműgyártásban bekövetkezett közel 
12%-os és a kisebb súlyú gép, gépi berendezés gyártásában tapasztalható 
44%-os bővülésnek. Ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártásában 5,4%-os csökkenés következett be a megrendelések mérsék-
lődése következtében. (2010-ben ebben az alágban még 22%-os növeke-
dés volt az előző évhez képest.) A termelés több mint egytizedét képviselő 
élelmiszeripar 2,5%-kal bővült, ami szintén az exportmegrendelések bővü-
lésének köszönhető, a belföldi értékesítés nem érte el az előző évi szintet. 
A fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 12,9%-kal növelte kibo-
csátását. A kisebb alágak közül a textil- és bőriparban nőtt a legnagyobb 
mértékben a termelés volumene az előző évhez képest (24,4%), ugyanak-
kor a 2010-ben még mintegy 20%-os növekedést elérő fa-, papír- és 
nyomdaipar termelési volumene nem érte el az előző év szintjét (97,4%). 

A létszám-kategóriák alapján képzett vállalatcsoportok közül a köze-
pes és a kisvállalkozásokban az átlag feletti ütemben nőtt a termelés, a 
kibocsátás 70%-át előállító nagyvállalatok esetében szerényebb volt a nö-
vekedés. A kisvállalkozások hazai értékesítése jelentősen, 14,9%-kal 
emelkedett, míg a nagyvállalatoké és a közepes vállalkozásoké 7,5, illetve 
20%-kal csökkent. Az exportértékesítés a közepes méretű vállalkozások 
esetében az átlagot meghaladóan nőtt, a nagyvállalatok körében az átlagos 
körül alakult, míg a kisvállalkozások külpiaci értékesítése csökkent. 

4. tábla 

Az ipari termelés és értékesítés alakulása létszám-kategóriánként, 2011 

   (2010 = 100,0) 
Létszám-kategória Termelés Belföldi értékesítés Exportértékesítés 

5  — 49 fő 110,9 114,9 95,3 
50 — 249 fő 107,3 80,0 115,0 
250 fő és afelett 104,2 92,5 107,2 
Összesen 105,4 94,9 107,6 

 
Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 2011-ben a leg-

alább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében – 3,4%-os létszámnöveke-
dés mellett – 1,9%-kal nőtt. 
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Decemberben a kiemelt feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek vo-
lumene 4,2%-kal volt magasabb a tizenkét hónappal korábbi szintnél. Az év 
végén a rendelésállomány 16%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, 
ezen belül az exportrendelés-állomány 19%-kal bővült, míg a belföldi ren-
delésállomány 9%-kal csökkent. 2011 végén az ágazatok közül a jármű-
gyártás összes rendelésállománya 15%-kal, a számítógép, elektronikai, 
optikai termék gyártásáé pedig 45%-kal volt magasabb, mint egy évvel ko-
rábban. 

Az ipari termelés volumene minden régióban emelkedett 2011-ben. 
Nyugat-Dunántúlon (12,8%) és Észak-Magyarországon (10,5%) kétszám-
jegyű volt a növekedés, a többi régióban azonban mérsékeltebb, az orszá-
gos átlagnál alacsonyabb növekedést mértek. 

Az ipari termelés 2011. évi bővülése az ipari termelői árak 4,2%-os 
emelkedése mellett ment végbe, a belföldi árak 6,2 és az exportárak 2,8%-
os emelkedésének eredőjeként. 

A belföldi érékesítési árak növekedési üteme az év első felében fo-
lyamatosan lassult, a második félévben azonban ismét nagyobb mértékű 
áremelkedés következett be. A belföldi árak alakulásában jelentős szerepe 
volt a nagy súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatban mért 27%-os 
áremelkedésnek, amiben szerepet játszott az ágazat alapanyagárainak 
világpiaci drágulása is. A belföldi értékesítésben második legnagyobb súlyú 
élelmiszeriparban átlagosan 8,0%-kal nőtt éves szinten az árszínvonal. A 
belföldi értékesítésben közepes súlyt képviselő vegyi anyag, termék gyár-
tásában az árak 11,6%-kal emelkedtek, a kohászat, fémfeldolgozás árai 
pedig 7,4%-kal nőttek. Összességében három feldolgozóipari ágazatban 
csökkentek az árak 2011-ben: a járműgyártásban 0,5%, a gyógyszergyár-
tásban 1,1%, a textil- és bőriparban 2,5%-kal. A feldolgozóipar többi ágaza-
tában az árak az átlagnál kisebb mértékben emelkedtek. A belföldi értéke-
sítés több mint egyharmadát adó, egyben a legnagyobb súlyú energiaipar 
árait az első négyhavi emelkedés után csökkenés, majd újabb emelkedés 
jellemezte, így éves szinten az átlagnál kisebb mértékű, 3,0%-os növeke-
dés következett be. A bányászatban összességében 3,1%-os áremelkedés 
történt. 

Az exportértékesítés árai – részben a forint árfolyamának alakulása 
következtében – 2011-ben átlagosan 2,8%-kal emelkedtek az egy évvel 
korábbi időszakhoz képest. A külpiaci értékesítésben a legnagyobb része-
sedésű számítógép, elektronikai, optikai termék gyártását kivéve minden 
ágazatban az árszínvonal emelkedése figyelhető meg. A másik jellemzően 
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exportorientált ágazat, a járműgyártás exportáraiban a januártól augusztu-
sig tartó árcsökkenést erőteljes növekedés követte, így éves szinten átla-
gosan 1,2%-kal nőttek az árak a 2010. évihez képest. A legnagyobb ár-
emelkedés az exportértékesítésben kisebb súlyú kokszgyártás, kőolaj-
feldolgozásban (23%), a vegyi anyag, termék gyártásában (13,2%), vala-
mint az élelmiszeriparban (10,8%) volt.  

Energia 

A rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint 2011 első tizenegy hó-
napjában 963 petajoule (PJ) energiát használtak fel a nemzetgazdaságban, 
10 PJ-lal, 1%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az energiafelhasználást 
egyrészt a fűtési igény – az előző évinél kedvezőtlenebb időjárás miatti –
növekedése, másrészt a feldolgozóipar egyes ágazatainak növekvő ener-
giaigénye alakította. A gazdaság relatív energiaigényessége – a GDP 
1,7%-os emelkedése mellett – 0,7%-kal csökkent. 

2.ábra 

Az energiafelhasználás alakulása
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Az energiaigény fedezésére szolgáló forráson belül 39% hazai terme-
lésből, 61% behozatalból származott, s mind a termelt, mind az importált 
energia mennyisége az előző évi szint alatt maradt. A termelés mennyisége 
2,9%-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A nagyobb részarányt 
képviselő energiaforrások közül a földgáz termelése 16%-kal, a kőolajé 
12%-kal csökkent, míg a széné 3,1%-kal nőtt. Az energiahordozó-
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behozatal – fűtőérték alapján számolva – 8%-kal csökkent, ezen belül az 
import felét kitevő kőolaj és kőolajtermékek behozatala 2,1, a széné 7,9, a 
földgázé 17%-kal. Az energiakivitel 10%-kal volt több a 2010. január–
novemberinél, mennyisége a belföldi felhasználás 14%-ának felelt meg. Az 
importált villamos energia nettó mennyisége 27%-kal nőtt. 

Építőipar 

Az építőipar teljesítménye 2006 óta csökkenő tendenciát mutat. 
2011-ben a termelési volumen mintegy harmadával volt kevesebb, mint 
2005-ben. A visszaesés mindkét építményfőcsoportban hasonló nagyság-
rendű volt.  

2011-ben az előző évhez képest 7,8%-kal esett vissza az építőipari 
termelés. Az építményfőcsoportok közül a valamivel nagyobb súlyú 
(53%) épületépítésben volt nagyobb a csökkenés (11,3%-os), amiben a 
lakásépítés mintegy 40%-os hanyatlása és a nagyberuházások elmaradása 
is szerepet játszott. Az egyéb építmények építése kisebb mértékben, 3,8%-
kal csökkent. Ez részben az előző évi rendkívül alacsony bázis, részben az 
út- és vasútépítés alágazatban az év utolsó hónapjaiban realizálódott nö-
vekedés következménye. 

3. ábra 

Az építőipari termelés alakulása építményfőcsoportonként 
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2011-ben 17%-kal kevesebb új szerződést kötöttek, mint egy évvel 
korábban. Az év végi szerződésállomány 384 milliárd forint értékű volt, 
ami alig háromötöde az egy évvel korábbinak. Ezen belül az épületépítés 
szerződésállománya 47, az egyéb építményeké 40%-kal esett vissza a 
2010. év végihez képest. 

Az építőipar termelői árai 2011-ben átlagosan 2,2%-kal emelkedtek. 
Az ágazati adatok szerint az egyéb építmények és a speciális szaképítés 
ágazatban hasonló (2,5%) mértékben, az épületépítés ágazatban kissé 
mérsékeltebben (1,4%) nőttek az árak.  

Lakásépítés és -hitelezés 

2011 első felében megkezdődött a lakáscélú hitelek állományának 
csökkenése. Az államilag támogatott hitelek állományának 2006-ban kez-
dődött csökkenése folytatódott. Ugyanakkor megindult az eddig folyamato-
san bővülő devizaalapú hitelállomány apadása is. A ténylegesen végtör-
lesztett fogyasztókkal párhuzamosan, az év végéig jelentősen nőtt a vég-
törlesztési szándékukat bejelentő ügyfelek száma is. 2011 utolsó negyed-
évében – előzetes adatok szerint – mintegy 94 ezer darab devizaalapú 
ingatlancélú kölcsön fix árfolyamú végtörlesztése történt meg. A már kifize-
tett végtörlesztések túlnyomó többsége (mintegy 97%) svájci frank alapú 
ingatlancélú hitelhez kötődött. A végtörlesztett ingatlanhitelek összege átla-
gosan 5 millió forint volt. A PSZÁF adatai szerint a végtörlesztésekhez 
szükséges forrás döntő többségét a lakosság a saját megtakarításaiból 
fedezte. A pénzügyi intézmények 2011. év végéig összesen 17 ezer db 
hitelkiváltó forinthitelt folyósítottak, aminek a teljes összege mintegy 89 
milliárd forint volt.  

A lakásépítés pénzügyi lehetőségeinek további szűkülése miatt a 
használatba vett lakások száma tovább csökkent. 2011-ben 12 655 új la-
kást vettek használatba, ami csaknem kétötödével kevesebb, mint egy 
évvel korábban. Ilyen kevés lakás sem a két világháború közötti gazdasági 
válság éveiben, sem a második világháborút követő nehéz gazdasági kö-
rülmények között nem épült Magyarországon. Az új lakásépítési engedé-
lyek száma is tovább csökkent. 2011-ben mintegy 12 500 új engedélyt ad-
tak ki, ami több mint egynegyedével kevesebb az előző évinél. Mindez elő-
revetíti a lakásépítés további csökkenését. 
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4. ábra 

A lakásépítés alakulása
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Budapesten esett vissza legnagyobb mértékben az épített lakások 

száma, itt közel feleannyi lakás épült, mint egy évvel korábban. Átlag fölötti 
a csökkenés a megyei jogú városokban is, itt a 2010-ben épített alacsony 
lakásszámhoz képest mintegy kétötödével kevesebb volt a használatba 
vett lakások száma 2011-ben. A többi város lakásépítése az átlag körül 
alakult. Legkevésbé a községekben csökkent a lakásépítési kedv, számuk 
mintegy negyedével kevesebb az előző évinél. 

Minden régióban – és Veszprém kivételével – minden megyében 
csökkent a lakásépítés. A visszaesés Dél-Dunántúlon és Nyugat-
Dunántúlon volt a legintenzívebb, itt mintegy feleannyi lakás épült, mint egy 
évvel korábban. A megyék közül Somogyban ebben az időszakban egy-
harmadára csökkent a használatba vett lakások száma. Ugyanakkor 
Veszprém megyében közel harmadával több lakás épült, mint egy évvel 
korábban, ami elsősorban a devecseri és kolontári újjáépítések következ-
ménye. 
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5. ábra 

Az épített lakások számának alakulása régiónként

0 2 4 6 8 10 12

Észak-Magyarország

Dél-Dunántúl

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Nyugat-Dunántúl

Közép-Dunántúl

Közép-Magyarország

Ezer db

2010

2011

 
Az építtetői csoportok összetételében a vállalkozások szerepvállalá-

sa erőteljesen csökkent. 2010-ben még a lakások felét építették, 2011-ben 
azonban alig több mint egyharmaduk épült vállalkozások által, így a termé-
szetes személyek által épített lakások aránya a korábbi 50-ről 63%-ra nőtt. 
Az önkormányzati lakásépítés továbbra sem jellemző, 2011-ben összesen 
134 lakást építettek. Az értékesítésre szánt lakások aránya a korábbi 51%-
ról 38%-ra csökkent, ugyanakkor a saját használatra szánt lakásoké 47%-
ról 60%-ra nőtt. A bérbeadásra épült lakások száma és aránya gyakorlati-
lag a 2010. évi – minimális – szinten maradt. 2011-ben az építőipari vállal-
kozások részesedése 4 százalékponttal csökkent az előző évhez képest, 
és ugyanennyivel nőtt az egyéni vállalkozások részesedése. A lakossági 
építkezések aránya nem változott az egy évvel korábbihoz képest. 

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 2011-ben 103 m2 
volt, ami 11 m2-rel több az előző évinél. Többek között az építtetői kör és az 
építési forma változásával összefüggésben a 100 m2-nél nagyobb alapterü-
letű lakások aránya a korábbi 33%-ról 42%-ra nőtt. 

2011-ben 2752 lakás szűnt meg, ez 8%-kal több, mint egy évvel ko-
rábban. A megszűnés leggyakoribb oka (51%) az avulás volt. 

Külkereskedelem 

A külkereskedelmi termékforgalom – gazdasági világválság hatására 
bekövetkezett – 2009. évi nagymértékű visszaesését 2010-ben kétszámje-
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gyű élénkülés váltotta fel, amely tendencia egészen 2011 májusáig jelle-
mezte a hazai kivitel és behozatal alakulását. 2011 júniusától a forgalom 
euróértékének bővülése lassulni kezdett, és – az augusztusi 13%-os növe-
kedés kivételével – egészen novemberig egyszámjegyű bővülés jellemezte 
mind az export, mind az import alakulását. Az előzetes adatok szerint az év 
utolsó hónapjában már inkább stagnálás volt megfigyelhető hazánk külke-
reskedelmében: az export euróban kifejezett értéke 0,9%-kal csökkent, az 
importé 0,1%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A január–
decemberi időszak egészében – főként az első öthavi jelentős élénkülés-
nek köszönhetően – azonban még mindig kétszámjegyű volt a bővülés 
mértéke: az export euróértéke 12%-kal, az importé 11%-kal haladta meg a 
2010-ben mértet. 
 

6. ábra 

A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
(előző év azonos időszaka=100)
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Az Eurostat első becslése szerint az Európai Unió 27 tagállamának 
egymás közötti forgalma 2011 január–decemberében 2800 milliárd eurót 
tett ki, folyó áron 10%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. 
Ugyanebben az időszakban a tagállamok unión kívüli exportja 13%-kal, 
importja 12%-kal növekedett. Mérlegük 153 milliárd eurós hiányt mutatott, 
ami 6,7 milliárd euróval kevesebb az előző évinél. 
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A részletesen feldolgozott első tizenegy havi adatok alapján Magyaror-
szág január–novemberi exportjának 77%-át, importjának pedig héttizedét 
bonyolította le az unión (EU-27) belül. Az előző év azonos időszakához 
képest ebben a viszonylatban az export értéke 11%-kal, az importé 
14%-kal növekedett. A forgalom mindkét uniós országcsoporttal élénkült. A 
régi tagállamokba (EU-15) irányuló export 8,3%-kal, az onnan érkezett im-
port 14%-kal bővült az év első tizenegy hónapjában, részesedésük az ösz-
szes forgalmon belül meghaladta az 50%-ot. Az új tagállamok esetében a 
kivitel 18%-kal, a behozatal pedig 17%-kal növekedett, részesedésük a 
teljes exporton belül 21, az importon belül 18% volt. A külkereskedelmi 
mérleg mindkét országcsoport esetén jelenős aktívumot mutatott. A régi 
tagállamokkal bonyolított forgalom külkereskedelmi mérlege 5601 millió 
eurós, az új tagállamoké 3974 milliós eurós többletet mutatott, és ezzel az 
egy évvel korábbi aktívum az előbbi országcsoport esetében 1041 millió 
euróval csökkent, az utóbbi esetben 744 millió euróval nőtt. 

Az Európai Unión kívüli országokkal lebonyolított forgalomban az ex-
port esetében nagyobb, az importéban pedig kisebb növekedés mutatko-
zott, mint az uniós országok esetében: a kivitel 19%-kal, a behozatal 5,3%-
kal emelkedett az előző évhez képest. Ezen reláció külkereskedelmi mérle-
ge 2970 millió eurós passzívummal zárt, 1800 millió euróval kevesebbel, 
mint egy évvel korábban. A passzívum csökkenése az ázsiai országok for-
galmából származott, ahol a 2010. évi 7024 millió eurós deficit 4277 millió 
euróra mérséklődött. Az EU-n kívüli európai országokkal szemben viszont 
csökkent az egy ével korábbi aktívum, az amerikai országok viszonylatá-
ban pedig a mérleg a 2010. évi 408 millió eurós többletből 8 millió eurós 
passzívumba fordult át.  

2011 január–novemberében a kivitel volumene 11%-kal, a behozatalé 
7,4%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A árufőcso-
portok közül a forgalomban jelentős súlyt képviselő gépek és szállítóeszkö-
zök esetében a kivitel volumene 9,6%-kal, a behozatalé pedig 5,2%-kal 
bővült. Ezen belül átlag feletti volt a volumenbővülés az energiafejlesztő 
gépek és berendezések, az általános rendeltetésű ipari gépek és a közúti 
járművek mindkét irányú forgalmában, míg a korábban húzótermékeknek 
minősülő híradás-technikai hangrögzítő és -lejátszó készülékek mindkét 
irányú forgalma csökkent. 

A külkereskedelmi forgalomban szintén jelentős arányú feldolgozott ter-
mékek esetében az átlagosnál nagyobb volt a bővülés: a kivitel volumene 
16%-kal, a behozatalé 12%-kal növekedett az egy évvel korábbi szinthez 
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képest. Az árufőcsoporton belül kiemelkedően magas bővülés következett 
be a gyógyszer és gyógyszerészeti termékek, valamint a gumigyártmányok 
mindkét irányú kereskedelmében, de jelentős volt a szakmai, tudományos 
ellenőrző műszerek kiviteli, valamint a vas és acél behozatali volumennö-
vekedése is. 

Az energiahordozók importjának volumene – forintárszínvonaluk 20%-ot 
meghaladó növekedése mellett – 4,7%-kal, a jóval kisebb értékű exporté 
pedig 16%-kal emelkedett. Ezen belül a jelentős súlyt képviselő kőolaj és 
kőolajtermékek behozatalának volumene az év első tizenegy hónapjában 
5,4%-kal növekedett, szemben a természetes és mesterséges gázokéval, 
melyek esetében 12%-os csökkenés volt tapasztalható. 

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene szinte nem 
változott, az importé 5,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszaká-
ban mértet. Az árufőcsoporton belül kétszámjegyű volt a volumenbővülés a 
hús- és húskészítmények mindkét irányú kereskedelmében, de dinamiku-
san bővült az élőállat- és a kávé-, tea-, kakaó-, fűszerkivitel is. Az árufő-
csoport kivitelében legnagyobb részarányt képviselő gabona és gabonaké-
szítmény volumene – az árak közel 40%-os emelkedése mellett – mintegy 
hatodával esett vissza. 

Az év első tizenegy hónapjában a külkereskedelmi forgalom forint-
ban mért árszínvonala az exportban 2,4%-kal, az importban 4,4%-kal 
növekedett, így a cserearány 1,9%-kal romlott. A forint árfolyama a főbb 
devizákhoz képest összességében szinte nem változott, az euróhoz viszo-
nyítva 0,7%-os volt a gyengülés, a dollárhoz képest pedig 4,5%-os volt a 
felértékelődés mértéke. 

Kiskereskedelem 

A kiskereskedelmi forgalom volumenének 2007 óta tartó csökkenése 
2011-ben nem folytatódott, az eladások éves szinten – a kiigazítás nélküli 
és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt – lényegében az 
előző év szintjén maradtak. Az eladási forgalom az év során ingadozott, de 
kilenc hónapban, ha szerény mértékben is, de meghaladta az előző év 
azonos hónapjának szintjét. Decemberben a kiskereskedelmi forgalom az 
előző év azonos időszakához képest 0,4%-kal, a naptárhatástól megtisztít-
va pedig 1,5%-kal emelkedett. Ebben jelentős szerepe volt a bútor-, illetve 
az iparcikküzletek forgalombővülésének. 
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Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő 
kiskereskedelem 2011-ben összesen 7900 milliárd forint értékű árut for-
galmazott. 

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek 
értékesítésének volumene 2011 egészében kismértékben meghaladta az 
előző évit. A tevékenységcsoporton belül az összforgalom jelentős részét 
(91%-át) lebonyolító vegyes termékkörű üzletekben (hiper- és szupermar-
ketek, vegyesboltok) stagnált a forgalom, míg az élelmiszer- ital- és do-
hányáru-szakboltok eladási volumene 1,2%-kal nőtt az előző évhez képest. 

A nem élelmiszertermékek esetében 2011 egészében 1,1%-os növe-
kedés következett be az előző évhez képest. Ezen belül folytatódott a bő-
vülés a könyv-, újság-, papíráru- és egyébiparcikk-kiskereskedelem és a 
gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem piacán, előbbi 
3,1%-kal, utóbbi 4,4%-kal tudta növelni eladásait. A forgalom jelentős ré-
szét lebonyolító bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-kiskereskedelem és a 
forgalom csekély hányadát adó iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem 
forgalma egyaránt 0,9%-kal maradt el az előző évitől. A legnagyobb mér-
tékben a textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelem forgalma esett vissza, 
3,9%-kal.  

7. ábra 

A kiskereskedelmi forgalom alakulása
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Az üzemanyag-forgalom volumene a 2010. évi 5,5%-os csökkenés 
után 2011-ben 2,3%-kal mérséklődött az előző évhez képest, miközben a 
járműüzemanyagok árának növekedési üteme kissé enyhült, 21%-ról 
15%-ra. 

A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem eladásai a 2010. évi csaknem egytizedes visszaesés 
után 2011 egészében 4,5%-kal maradtak el az előző évitől. 

Az Európai Unióban – az Eurostat naptárhatástól megtisztított adatai 
szerint – a kiskereskedelmi forgalom volumene 2011 decemberében és az 
év egészében is stagnált az előző év azonos időszakához képest. A ren-
delkezésre álló adatok alapján forgalomnövekedést 12 tagállamban, csök-
kenést pedig 10 országban mértek. A legnagyobb mértékű bővülés Litváni-
ában (13,0%) és Lettországban (7,1%) következett be, míg a legnagyobb 
visszaesést Portugáliában (8,8%) és Spanyolországban (5,3%) mérték. 

Turizmus, vendéglátás 

A turizmus 2011. évi alakulását hazánkban pozitívan befolyásolta, hogy 
az első félévben Magyarország látta el az Európai Unió soros elnöki tisztét. 
A belföldi turizmusra hatást gyakorolt, hogy üdülési csekket már nem vásá-
roltak a munkáltatók, azonban a Széchenyi István Pihenőkártya értékesíté-
se még nem indult meg. Kínálati oldalon a hitellehetőségek szűkülése a 
szálláshelyi kínálat átrendeződéséhez vezetett, és csökkentette a szállás-
helyek mozgásterét az árak terén történő alkalmazkodásban. 

A külföldi látogatók 2011-ben 41,3 millió alkalommal lépték át a ma-
gyar határt, ami az egy évvel korábbi mérsékelt, 1,8%-os csökkenés után 
3,5%-os emelkedést mutat. A beutazó külföldiek között nőtt a legnagyobb 
szegmenst jelentő átutazók, valamint a szabadidős, illetve a vásárlási céllal 
érkezők száma. A magyarok 16,6 millió alkalommal utaztak külföldre, ami 
a 2010. évi 3,4%-os csökkenés után ugyanekkora forgalomnövekedést 
jelentett. A külföldre utazó magyarok száma a legnagyobb csoportot alkotó, 
szabadidős céllal utazók körében, valamint a munkát vállalókéban emelke-
dett jelentősebben, a vásárlási céllal utazók körében enyhe mérséklődés 
következett be. A külföldiek magyarországi fogyasztása folyó áron 10 milli-
árd forinttal, 0,9%-kal volt magasabb, mint 2010-ben, míg a külföldre utazó 
magyarok 3 milliárd forinttal, 0,6%-kal költöttek kevesebbet; a bevételi 
többlet így 13 milliárd forinttal nőtt, és 666 milliárd forintot tett ki. 
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A külföldi vendégek 9,92 millió éjszakát töltöttek a kereskedelmi szál-
láshelyeken 2011-ben, ami 3,2%-kal több az előző évinél. A soros elnökség 
alatt, az első félévben az uniós országok polgárai által igénybe vett ven-
dégéjszakák száma 4,2%-kal nőtt, az azt követő félévben pedig stagnált. A 
vendégéjszakák száma alapján a főbb küldőországok közül Ausztria, az 
Egyesült Királyság, Lengyelország és Csehország polgárai 1–14%-kal 
több, Olaszország, Franciaország, illetve Németország polgárai 0,9–6,6%-
kal kevesebb éjszakát vettek igénybe, mint az előző évben. Számottevően 
emelkedett viszont a szintén jelentős számú turistát küldő Oroszországból 
(20%-kal) és az Egyesült Államokból (6%-kal) érkezők által igénybe vett 
vendégéjszakák száma. 

A külföldivendég-forgalom 85%-át fogadó szállodákban 7,3%-kal több 
vendégéjszakát regisztráltak az előző évhez képest, ezen belül a négycsil-
lagos egységekben számottevő (11,7%) volt a növekedés, az ötcsillagos 
szállodákban ugyanannyi, míg az egy–háromcsillagos házakban kevesebb 
éjszakát töltöttek el a külföldiek, mint 2010-ben. A többi szállástípus közül 
egyedül a marginális szerepet betöltő üdülőházak tudták növelni forgalmu-
kat. 

A belföldi vendégek vendégéjszakáinak száma 9,52 milliót tett ki, 
4,3%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A vendégforgalom átlagos 
csökkenésével ellentétben a belföldi vendégforgalom közel héttizedét el-
könyvelő szállodák a vendégéjszakák száma alapján 2,6%-os emelkedést 
regisztráltak, ami – a külföldi vendégforgalommal analóg módon – a négy-
csillagos egységek forgalombővülésének köszönhető. A szállodákon kívül 
minden más szállástípusban esett a forgalom. A belföldi forgalom korábbi 
évekre jellemző élénküléséhez markánsan hozzájáruló üdülési csekkek 
forgalma 2011-ben meredeken, 27%-kal esett a 2010. évihez képest. 

Összességében 2011-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 7,6 millió 
külföldi és hazai vendég 19,4 millió éjszakát töltött el. A vendégek száma 
1,5%-kal nőtt, a vendégéjszakáké 0,6%-kal csökkent egy év alatt.  

A vendégéjszakák 37%-át a Budapest–Közép-Duna-vidék, 20%-át a ba-
latoni régió szálláshelyein regisztrálták. A belföldi vendégek által igénybe 
vett vendégéjszakák számának csökkenése – a kilenc turisztikai régióból – 
ötöt érintett. A külföldiek forgalma ezzel szemben három régióban, az 
Észak-Alföldön, a Balatonon, illetve a Dél-Dunántúlon hanyatlott, a többi-
ben viszont élénkült. (A dél-dunántúli forgalomesésben szerepet játszhatott 
az is, hogy a régióban a 2010. évi forgalmat erősen fellendítette a Pécs 
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mint Európa kulturális fővárosa eseménysorozatra érkező vendégek szá-
ma, és így viszonylag magas volt a bázis.) 

A szálláshelyi kapacitásra egyszerre volt jellemző, hogy a gazdasági 
környezet változására reagálva a szállodák, a panziók, a kempingek egy 
része beszüntette a működését, míg mások bővítették a kínálatot. Ennek 
eredményeképpen 2011. július 31-én a hazánkban működő kereskedelmi 
szálláshelyek száma 2892 volt, ezen belül 926 szálloda és 1002 panzió 
működött 129 ezer, illetve 30 ezer férőhellyel. A kereskedelmi szálláshelyek 
férőhely-kapacitása 5,1%-kal bővült az előző évhez képest. 

A szállodák szobakihasználtsága átlagosan 46,5% volt 2011-ben, az 
előző évinél 1,9 százalékponttal magasabb. Az ötcsillagos egységek ki-
használtsága 63,5, a négycsillagosoké 53,5% volt. A szintén magasabb 
igényeket kielégítő gyógyszállók igénybevétele is átlagon felüli, 54% volt. 

A kereskedelmi szálláshelyek bevételei 245 milliárd forintot tettek ki. Ez 
folyó áron 3,0%-kal több volt, mint 2010-ben, miközben a szálláshely-
szolgáltatás fogyasztóiár-indexe 1,5%-os mérséklődést mutatott. A bevéte-
lek 55%-át, közel 136 milliárd forintot a szállásdíjbevételek jelentették; ezek 
64%-a a külföldi, 36%-a a belföldi vendégek forgalmából származott (az 
előbbi 8,4%-kal nőtt, utóbbi 1,3%-kal kevesebb lett egy év alatt). 

A vendéglátóhelyek eladási forgalma – a kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó egységeivel együtt – összesen 698 milliárd forintot tett ki 2011-
ben, ennek 86%-a a kereskedelmi, 14%-a a munkahelyi forgalomban kelet-
kezett. A forgalom volumene 3,7%-kal maradt el az előző évi szinttől, ezen 
belül a kereskedelmi vendéglátás forgalma 2,1%-kal, míg a munkahelyi 
vendéglátásé közel 13%-kal csökkent. 

Szállítás 

2011-ben a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben kifejezett áruszál-
lítási teljesítménye kissé – 0,7%-kal – meghaladta az egy évvel korábbi 
szintet. E növekedés a szállítási távolság meghosszabbodásának a követ-
kezménye, a szállított áruk tömege ugyanis 6,0%-kal csökkent. Az áruton-
na-kilométerben mért teljesítmény nemzetközi viszonylatban 3,2%-kal bő-
vült, belföldön ezzel szemben 6,0%-kal mérséklődött. 2011-ben a nemzet-
közi szállítás már mintegy háromszor akkora súlyt képviselt, mint az or-
szághatáron belüli árutovábbítás. (A szállított áruk tömegét tekintve viszont 
a belföldi szállításnak nagyobb a súlya, részaránya 2011-ben 64%-ot tett 
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ki.) A teljesítmény mintegy kétharmadát adó közúti, valamint a közel egy-
ötödnyi súllyal részesedő vasúti szállítás esetében egyaránt 2,3%-os növe-
kedés következett be 2011-ben, a csővezetékes és a belvízi szállítás vo-
natkozásában ugyanakkor csökkenés volt tapasztalható (0,7, illetve 23%). 

A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye 2,8%-kal 
emelkedett a 2010. évi szinthez képest. (E bővülés a szállított utasok szá-
mának stagnálásával párhuzamosan ment végbe.) A teljesítmény növeke-
désének meghatározó tényezőjét a repülőgépes közlekedés 13%-os telje-
sítménybővülése jelentette, amelyet mérsékelt az autóbuszos szállítások 
esetében tapasztalt 1,3%-os csökkenés. A szállítás összteljesítményéből 
az autóbuszon történők 45%-kal, a vonaton történők 30%-kal, a repülőgé-
pen történők pedig 24%-kal részesedtek. A közlekedés irányultságát tekint-
ve a forgalom több mint héttizede belföldön valósult meg, amely relációban 
a teljesítmény megegyezett az egy évvel korábbival. A repülőgépes közle-
kedés alakulásától nagymértékben függő nemzetközi forgalomban ezzel 
szemben tizedével bővült a teljesítmény. A Budapest Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér 2011. évi utasforgalma 8,9 millió fő volt, 9%-kal több, mint a 
2010. évi. A légikikötő a menetrend szerinti forgalomban a legnagyobb 
utasforgalmat Németországgal, az Egyesült Királysággal, Olaszországgal 
és Hollandiával bonyolította le.  

A helyi személyszállítást igénybe vevő utasok 2011. évi száma lénye-
gében ugyanakkora – 0,2%-kal magasabb – volt, mint egy évvel korábban. 
Az utasszám változása egyik közlekedési mód esetében sem érte el a 2%-
ot, a villamosoké kismértékben nőtt, az autóbuszoké és trolibuszoké vala-
melyest csökkent. 2010 és 2011 között az utaskilométer-teljesítmény vala-
mennyi közlekedési mód esetében ugyanolyan irányban változott, mint 
amilyenben az utasok száma. Az utasok 55%-a autóbuszt, 22%-a villa-
most, 15%-a metrót vagy földalattit, 5%-a pedig trolibuszt vett igénybe a 
településhatáron belüli helyváltoztatása céljából. A szállított utasok számát 
tekintve a főváros 2011. évi részesedése a nemzetgazdaság helyi szinten 
lebonyolított autóbusz-közlekedéséből 48%-os, a trolibusz-közlekedéséből 
73%-os, a villamos-közlekedésből pedig 87%-os volt.  

2011 során mintegy 76 470 személygépkocsit helyeztek első alka-
lommal forgalomba Magyarországon, ami az egy évvel korábbihoz képest 
negyedével több, a válságot megelőző öt év (2003–2007) átlagának 
ugyanakkor kevesebb, mint az egyharmadát jelenti. A megelőző évhez 
képest bekövetkezett növekedés elsősorban a használt személygépkocsik 
forgalomba helyezésével magyarázható, az új személygépkocsik 47 608 
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darabot kitevő száma mindössze 3,3%-kal magasabb a 2010. évi értéknél. 
A személygépkocsi-állomány 2011 végén 2 millió 968 ezer darab volt, 16 
ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. Az állomány átlagéletkora 11,9 
év volt, 0,6 évvel magasabb, mint 2010 végén. 

 

Közúti közlekedési balesetek 

A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 2011-
ben az utóbbi 20 év legalacsonyabb szintjét érte el. 

A 2011-ben történt közel 16 ezer balesetben 638-an vesztették életüket, 
5 ezren súlyosan, 15 ezren könnyebben sérültek meg. Az előző évinél 
3%-kal kevesebb baleset kimenetele – az évek óta tartó tendencia folyta-
tásaként – a korábbinál kevésbé volt végzetes, amennyiben a halálos bal-
esetek száma 13, a súlyos sérüléssel járóké 8%-kal csökkent, míg a köny-
nyű sérüléssel járóké nem változott. A legtöbb halálos áldozat (177) az 
utolsó negyedévben volt, 6%-kal több mint az előző év hasonló időszaká-
ban. Az év során meghaltak közel fele vétlen áldozat volt. Gyermekbal-
esetben 1581 gyermek sérült, közülük 12-en életüket vesztették. A balese-
tek csökkenésében a fokozott közúti ellenőrzés is szerepet játszott. 

8. ábra 
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Az ittasan okozott balesetek számának 2008 óta tartó csökkenő ten-
denciája folytatódott, 2011-ben az előző évhez képest 13%-kal kevesebb 
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balesetben játszott szerepet az alkohol, ami az összes baleset 10%-a volt. 
Az ittasan okozott balesetek aránya a kerékpárosok és a segédmotor-
kerékpárosok között volt a legmagasabb. 

Autópályáinkon 2011-ben 14%-kal kevesebb baleset történt, mint egy 
évvel korábban. Hasonlóan a tavalyi évhez a pálya hosszához mérten az 
M1-esen volt a legtöbb baleset (59/100km). A M5-ös pályán megsérültek 
több mint fele külföldi állampolgár volt. 

A legtöbb (60%) balesetet a személygépkocsik okozták. A balesetek 
92%-a a járművezető hibájából történt, leggyakrabban (28%) a sebességet 
nem megfelelően választották meg. 

A balesetek száma a nyugat-dunántúli régióban enyhén (3%) nőtt, Dél-
Dunántúlon nem változott, a többi régióban csökkent. A területre bejegyzett 
tízezer gépjárműre jutó balesetek száma Észak-Magyarországon volt a 
legalacsonyabb (37), Észak-Alföldön a legmagasabb (48). Az ittasan oko-
zott balesetek száma egyedül a dél-dunántúli régióban nőtt (6%). 

Fogyasztói árak  

A fogyasztói árak alakulására 2011-ben legnagyobb hatással az élel-
miszerek és az üzemanyagok árának változása volt. 

A fogyasztói árak az év első négy hónapjában – az élelmiszerárak erő-
teljes növekedése következtében – egyre nagyobb mértékben haladták 
meg az egy évvel korábbit, májustól viszont lassult a növekedés üteme. 
Októbertől kezdődően döntően az üzemanyagok áremelkedésének hatásá-
ra megtört ez a tendencia, az év utolsó két hónapjában 4,0% fölé szökött 
az infláció mértéke. 2011 egészében a fogyasztói árak átlagosan 3,9%-kal 
haladták meg a 2010. évi szintet. Az infláció egyhavi változása a nyári hó-
napokban és még szeptemberben is negatív előjelű volt, októbertől viszont 
újra növekedésnek indult. 

Az év egészében a legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára emel-
kedett, 6,6%-kal. Ezen belül csaknem másfélszeresére nőtt a cukor (48%) 
és a liszt (43%) ára, az étolajé ötödével emelkedett. Az idényáras élelmi-
szerek árváltozása az év eleji nagyarányú emelkedés után júniustól csök-
kenésbe váltott át, ami nagyrészt a 2010. évi kedvezőtlen időjárás miatti 
termeléskiesés okozta áremelkedéssel – így a magas bázisidőszaki árakkal 
– magyarázható. Ezen folyamatok hatására az év egészében az idényáras 
élelmiszerek áremelkedésének üteme 2,4%-ra enyhült. Az átlagosnál na-
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gyobb mértékben, 6,2%-kal nőtt az egyéb cikkek, üzemanyagok ára. Ezen 
belül a legnagyobb súlyt képviselő járműüzemanyagok éves szinten 15%-
kal drágultak. A háztartási energia árának növekedési üteme is meghaladta 
az átlagot, 2011-ben 5,7%-kal kellett többet fizetni érte, ami elsősorban a 
szociális alapú gázár- és távhőár-támogatás megszüntetése miatt követke-
zett be. A főcsoporton belül a vezetékes gáz 8,2%-kal, a távfűtés pedig 
8,0%-kal drágult. A ruházkodási cikkek árai az előző évi enyhe csökkenés 
után idén 2,9%-kal emelkedtek, míg a szolgáltatásokért 2011-ben 2,2%-kal 
kellett többet fizetnünk. A szeszes italok, dohányáruk árszínvonala – a de-
cemberi áremelkedés következtében – éves szinten 0,5%-kal emelkedett, 
ami jelentősen elmarad az előző évi 8,2%-os növekedéstől. A tartós fo-
gyasztási cikkek árszínvonalában 2010 júliusa óta tartó csökkenő tenden-
cia 2011-ben is töretlenül folytatódott, az árcsökkenés mértéke éves szin-
ten 1,4%-os volt. 
 

9. ábra 
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élelmiszerek és háztartási energia erőteljes áremelkedése jelentősen befo-
lyásolja, hiszen az alacsony jövedelmű háztartások fogyasztási szerkeze-
tében az átlagosnál magasabb ezen csoportok aránya. 2011-ben az ala-
csony jövedelműek esetében a fogyasztói árak színvonala 4,7%-kal, a kö-
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zepes jövedelműekében 4,0%-kal, a magas jövedelműekében pedig 
3,3%-kal emelkedett. A legalább három gyermekes háztartásokban 4,1%-
os volt az infláció mértéke. A nyugdíjas fogyasztói kosárért 4,4%-kal kellett 
többet fizetni, mint egy évvel korábban. 

2012. januárban a fogyasztói árak alakulását leginkább az üzem-
anyagok árának gyors emelkedése befolyásolta, de a növekedésben sze-
repet játszott a januári áfaemelés, valamint a forint gyengülése is. Így janu-
árban a fogyasztói árak színvonala 5,5%-kal haladta meg az előző év azo-
nos időszakit. (Ilyen magas utoljára 2010 tavaszán volt az infláció mértéke.) 
Az előző hónaphoz képest a fogyasztói árak 2,1%-kal emelkedtek. 2011 
januárjához viszonyítva az egyéb cikkek, üzemanyagok 8,5%-kal, a sze-
szes italok, dohányáruk 6,7%-kal, a háztartási energia 6,4%-kal, az élelmi-
szerek pedig 5,5%-kal drágultak. Árcsökkenés csak a tartós fogyasztási 
cikkek csoportjában következett be (1,5%). 

Az Európai Unió harmonizált fogyasztóiár-indexe a 2010. évi 2,1%-os 
emelkedés után 2011-ben éves szinten az előzetes adatok szerint 3,1%-kal 
haladta meg az egy évvel azelőttit. A legkisebb áremelkedést az előző év-
hez hasonlóan Svédországban (1,4%), Szlovéniában és Csehországban 
(2,1%) mérték az unión belül. Az áremelkedés üteme Romániában (5,8%), 
Észtországban (5,1%) és Lettországban (4,2%) volt a leggyorsabb. De-
cemberben az előző hónaphoz viszonyítva – az előzetes adatok szerint – 9 
tagországban növekedést, kettőben stagnálást és öt tagállamban árcsök-
kenést mértek. 

 

Foglalkoztatottság, keresetek 

A munkaerő-piaci helyzet az elmúlt évben enyhén javult. A foglalkozta-
tottság színvonala a megelőző év stagnálása után kissé emelkedett, a 
munkanélküliség a korábbi évek növekedése után mérséklődött, és a gaz-
dasági értelemben nem aktív réteg szűkült. Nemzetközi összehasonlítás-
ban azonban az ország munkaerő-piaci pozíciója nem változott: a foglal-
koztatottsági ráta az unióban az egyik legalacsonyabb, ami az átlagot meg-
haladó munkanélküliségi mutatóval társul.c  

                                         
c A rendelkezésre álló legfrissebb adatok 2011. III. negyedévére és a 15–64 éves népességre vonatkoznak. Az adatok 
forrása az Eurostat.  
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Az elmúlt évben a 15–64 éves népességen belül a foglalkoztatottak 
száma átlagosan 3 millió 779 ezer fő volt, 29 ezer fővel (0,8%-kal) több, 
mint egy évvel korábban. A foglalkoztatási arány 55,8%-ot tett ki, ami 0,4 
százalékpontos növekedést jelentett. Az év folyamán a foglalkoztatottak 
számát és arányát negyedévről negyedévre egyre nagyobb mértékű növe-
kedés jellemezte az előző év azonos időszakához viszonyítva, a foglalkoz-
tatottság szintje pedig a III. és IV. negyedévben volt a legmagasabb. 

10. ábra 

A főbb munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon 
(a 15–64 éves népességen belül)
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Az év során bekövetkezett változás a férfiak munkaerőpiaci-
helyzetében hozott pozitív előjelű elmozdulást. Közöttük mind a legjobb 
munkavállalási korú, mind az idősebb foglalkoztatottak száma nőtt. 

2011-ben a férfiak 61,2%-os foglalkoztatási aránya 0,8 százalékponttal 
haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a 11,0%-os munkanélküliségi 
ráta 0,6 százalékponttal lett alacsonyabb. A nőket 50,6%-os foglalkoztatási 
arány és a férfiakkal megegyező, 11,0%-os munkanélküliségi ráta jellemez-
te. 

A 15–24 éves fiatalok foglalkoztatási aránya 18,3%-ot tett ki 2011-ben, 
ami megegyezett az egy évvel korábbival. A 25–54 évesek, azaz az ún. 
legjobb munkavállalási korúak foglalkoztatási aránya 73,1% volt, ami kis-
mértékben meghaladta a 2010. évit. Az idősebb, 55–64 éves korcsoport 
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foglalkoztatási mutatói évek óta emelkednek. Körükben 35,8%-os foglal-
koztatási arányt mértek 2011-ben, ami 1,4 százalékponttal haladta meg az 
egy évvel korábbit, s ami egyben az elmúlt tíz év legmagasabb értéke volt.  

2011-ben a legnagyobb létszámveszteséget a nemzetgazdasági ágak 
közül az építőipar szenvedte el. Emellett kissé mérséklődött a foglalkozta-
tottak létszáma az információ, kommunikáció, illetve két közszolgáltatást 
ellátó ágazatban: a közigazgatásban és az oktatásban, valamint az egyéb 
szolgáltatás területén. Ezzel szemben a – gazdasági válság által erősen 
érintett – feldolgozóipar területén jelentősebb létszámnövekedés követke-
zett be, különösen a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint a 
járműgyártás ágazatokban. Szintén emelkedés volt megfigyelhető az ener-
giaipar, a víz- és hulladékgazdálkodás, a szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás és az ingatlanügyletek területén. 

A munkanélküliek száma 2011-ben 468 ezer fő, a ráta 11% volt. Ösz-
szességében a munkanélküliség az egy évvel korábbihoz képest 7 ezer 
fővel, 0,2 százalékponttal mérséklődött. Bár a két nem munkanélküliségi 
rátája azonos színvonalat jelez (11%), az a változás, hogy míg a férfiak 
helyzete javult, a nőké kissé romlott. Változatlanul a 15–24 éves fiatalok 
munkaerő-piaci helyzete a legkedvezőtlenebb, munkanélküliségi rátájuk 
26,1% volt, a legjobb munkavállalási korúakat (25–54 évesek) 10,1, az 55–
64 éveseket pedig 8,7%-os arány jellemezte.  

A munkanélküliek mintegy fele (48,9%) tartósan munkanélküli, azaz egy 
éve, vagy annál régebben állástalan. Arányuk az egy évvel azelőttihez ké-
pest csökkent, míg a munkakeresés átlagos időtartama nem változott (18 
hónap). 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott ál-
láskeresők száma éves átlagban 583 ezer főt tett ki, ami pontosan meg-
egyezett az egy évvel korábbival. 

Az év során az egyes régiók munkaerő-piaci helyzetében elmozdulá-
sok érzékelhetőek. Hosszú idő után Nyugat-Dunántúl pozíciója vált a leg-
kedvezőbbé: itt a legmagasabb a foglalkoztatottság, és legalacsonyabb a 
munkanélküliség. 

Nyugat-Dunántúl mellett a foglalkoztatottság emelkedése és a munka-
nélküliség csökkenése jellemezte Közép-Dunántúl területét is, miközben 
Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön a munkaerő-piaci helyzet gyakorla-
tilag változatlan maradt. Észak-Alföldön a foglalkoztatottak száma és ará-
nya meghaladta az egy évvel korábbit, a munkanélküliség gyakorlatilag 
változatlan értékei mellett. Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország területét a 
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munkanélküliek számának és arányának növekedése, illetve a foglalkozta-
tottság csökkenése vagy stagnálása jellemezte. Továbbra is ez utóbbi régi-
óban a legalacsonyabb a foglalkoztatási arány és a legmagasabb a mun-
kanélküliségi ráta. 

5. tábla 

A foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta alakulása 
(a 15–64 éves népességen belül) 

(%) 
Foglalkoztatási arány Munkanélküliségi ráta 

Régió 
2010 2011 2010 2011 

Közép-Magyarország 60,3 60,2 9,0 8,9 
Közép-Dunántúl 57,3 59,9 10,3 9,4 
Nyugat-Dunántúl 59,0 60,2 9,2 7,4 
Dél-Dunántúl 53,1 51,8 12,2 12,8 
Észak-Magyarország 48,7 48,7 16,1 16,8 
Észak-Alföld 49,3 50,3 14,6 14,6 
Dél-Alföld 54,4 54,5 10,7 10,7 
Ország összesen 55,4 55,8 11,2 11,0 

 
 

Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 
2011-ben a nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteinek körébend 2 millió 
692 ezer fő állt alkalmazásban, 10 ezer fővel (0,4%-kal) kevesebb az egy 
évvel korábbinál. Az éven belül kizárólag az első negyedévet jellemezte 
létszámnövekedés, amit a második negyedévben stagnálás, majd a har-
madik-negyedik negyedévben 0,8 és 1,2%-os csökkenés követte. A nem-
zetgazdaság egyes területeit továbbra is ellentétes irányú folyamatok jelle-
mezték. A vállalkozásokban alkalmazottak száma – egyre csökkenő mér-
tékben – minden negyedévben meghaladta az előző év azonos negyedévit, 
miközben a költségvetés területén dolgozók létszámában valamennyi ne-
gyedévben stabilan, 5% körüli csökkenés következett be. Összességében 
az elmúlt évben a versenyszférában 25 ezer fővel (1,3%-kal) többen,  
1 millió 851 ezren dolgoztak, míg a 735 ezer főt alkalmazó költségvetés 
területén 38 ezer fős (4,9%-os) létszámcsökkenés volt megfigyelhető. Ez 
utóbbi jelentős létszámvesztés egyrészt az átalakuló közfoglalkoztatási 
rendszer hatásának tulajdonítható, mivel az erre vonatkozó teljes körű in-
tézkedési terv kidolgozásának időigénye miatt csak az I. negyedévet köve-
tően indulhatott be megújult formában a közfoglalkoztatás rendszere. Ezen 

                                         
d A legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.  
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kívül szerepet játszott a közigazgatás szinte minden területére kiterjedő 
költség- és így egyben létszámcsökkentő intézkedések hatása. (A közfog-
lalkoztatás keretében munkát végzők száma átlagosan 61 ezer fő volt 
2011-ben, szemben az egy évvel korábbi 87 ezer fővel.) A közfoglalkozta-
tottak nélküli adatok szerint a költségvetési intézményekben 674 ezer fő állt 
alkalmazásban, 1,7%-kal kevesebb a 2010. évinél. A vállalkozásokhoz ha-
sonlóan növekedés jellemezte a kisebb súlyú nonprofit szférát is, az alkal-
mazásban állók száma 3 ezer fővel, 106 ezerre emelkedett.  

11. ábra 

Az alkalmazásban állók létszámának változása
(az egy évvel korábbihoz képest)
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Az atipikus foglalkoztatási formákat tekintve a 2011. évi folyamatokat 

jelentősen befolyásolta a közfoglalkoztatási rendszer átalakulása. Ennek 
következtében az elmúlt évben a közfoglalkoztatottak alkalmazása döntő 
részben – a korábbi évekkel ellentétben – részmunkaidőben történt. Ösz-
szességében 2011-ben 11,0%-kal 319 ezer főre emelkedett a részmunka-
időben foglalkoztatottak száma, miközben a teljes munkaidőben foglal-
koztatottak 2 millió 373 ezer fős létszáma 1,7%-kal csökkent a 2010. évihez 
képest. (A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma egy év alatt  
42 ezer fővel kevesebb, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 32 ezer fő-
vel több lett.) 

2011-ben a nemzetgazdaság egészében tapasztalható kismértékű lét-
számcsökkenés teljes egészében a fizikai munkakörben dolgozókat érintet-
te, mivel a szellemi foglalkozásúak létszáma gyakorlatilag nem változott az 
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előző évhez képest. A vállalkozások területén alkalmazásban álló fizikai és 
szellemi foglalkozásúak száma egyaránt emelkedett az elmúlt évben (10 és 
14 ezer fővel), miközben a költségvetésben dolgozóké mindkét állományfő-
csoport esetében mérséklődött (23 és 16 ezer fővel). A nonprofit szférában 
dolgozó fizikai foglalkozásúak létszámát enyhe csökkenés jellemezte, mi-
közben a szellemieké jelentős mértékben meghaladta a 2010. évit. 

2011-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkere-
sete – a számviteli nyilvántartások alapján –  213 100 forint volt, ami 5,2%-
kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó keresetek múlt évi alakulását 
döntően a személyi jövedelemadó egykulcsossá válása, a járulékkulcsok 
emelése és az adójóváírás csökkentése befolyásolta. A nettó átlagkere-
sete  141 100 forintot tett ki, ez nominálisan 6,4%-kal volt magasabb a 
2010. évinél. (2010-ben a bruttó átlagkereset 1,3%-kal, a nettó 6,8%-kal 
emelkedett.) Ezen belül a vállalkozások területén és a nonprofit szférában 
jelentősebb, 8,0, illetve 8,7%-os növekedés következett be, miközben a 
költségvetési intézményekben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 
ennél kisebb mértékben, 2,0%-kal emelkedett. A keresetek havi nettó érté-
ke a versenyszférában 144 400 forint, a költségvetésben  134 300 forint, a 
nonprofit szférában pedig 126 600 forint volt. A nettó keresetek növekedési 
üteme a nemzetgazdaság egészében az első negyedévben volt a legala-
csonyabb (3,5%) és a negyedik negyedévben a legmagasabb (8,7%). 

A költségvetési szférában alkalmazottak a 2011. évi adó- és járulékvál-
tozások ellentételezése okán a keresetbe nem tartozó kompenzációban 
részesülnek, a juttatás mértéke havonta átlagosan 5200 forintot tett ki és a 
teljes munkaidősök mintegy 45%-át érintette. Az intézkedés hatását figye-
lembe véve a szféra bruttó keresete 5,1%-os növekedést mutat. (A kom-
penzációt nem számítva 3,8%-os növekedés adódik.)  

2011-ben a legkiemelkedőbb nettó keresettel a pénzügyi, biztosítási te-
vékenységben alkalmazásban állók rendelkeztek, ennek összege 289 ezer 
forint volt. Ezen kívül az információ, kommunikáció és az energiaipar terüle-
tén alkalmazásban állók bére is jelentősen meghaladta a nemzetgazdaság 
átlagát, összegük 250, illetve 241 ezer forintot tett ki. (A nettó keresetek 
ebben a három nemzetgazdasági ágazatban nőttek leginkább, ennek mér-
téke egy év alatt 13–18% volt.) A legkevesebbet a szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevé-
kenység területén alkalmazásban állók kerestek, 89, illetve 103 ezer forin-
tot. (A nettó keresetek növekedési üteme az ágazatok között itt volt a leg-
                                         
e A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított. 

  



RÉSZLETES ÁTTEKINTÉS  45 

alacsonyabb, 0,2 és 1,5%.) A nemzetgazdaság ágazatai közül egyedül az 
oktatás területén mérséklődtek (3,3%-kal) a nettó bérek 2011-ben, a többi-
ben stagnálás, illetve kisebb-nagyobb mértékű emelkedés volt megfigyel-
hető. 

2011-ben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nél-
küli) havi bruttó átlagkereset nemzetgazdasági szinten 5,2%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbit, ezen belül a versenyszférában 4,4%-os, a költ-
ségvetés területén pedig 6,3%-os növekedés következett be. (A költségve-
tési szférában dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alapilletménye 
az illetményautomatizmusnak köszönhetően 1,9%-kal emelkedett.) 

A havi átlagos munkajövedelem 227 300 forint volt, ami 5,2%-kal ma-
gasabb a 2010. évinél. A havi kereseten felüli egyéb pénzbeli, illetve ter-
mészetbeni juttatások (jubileumi jutalom, étkezési térítés, lakhatási támoga-
tás, munkába járással kapcsolatos költségtérítések) a munkajövedelem 
6,2%-át tették ki, ugyanannyit, mint egy évvel korábban. A munkajövede-
lem kereseten felüli része a közigazgatás, védelem, kötelező társadalom-
biztosítás területén volt a legjelentősebb, 8,9%, míg a kereskedelem, gép-
járműjavítás ágazatban a legalacsonyabb, 4,3%. 

2011-ben a nettó nominális keresetek növekedési üteme – Közép-
Magyarország kivételével – valamennyi régióban visszaesett az előző év-
hez képest. (2011-ben a nettó keresetek értéke 3–8%-kal volt magasabb 
az egy évvel korábbinál, szemben a 2010. évi 6–9%-kal.) A nemzetgazda-
ság átlagát meghaladóan egyedül Közép-Magyarországon nőtt a keresetek 
nettó értéke. Ez abból adódott, hogy Budapesten – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – jelentős volt az emelkedés. A havi nettó átlagkereset továbbra is 
Közép-Magyarországon a legmagasabb, és a két alföldi régióban a legala-
csonyabb. A keresetekben meglévő regionális különbségek 2011-ben nőt-
tek, a legmagasabb és a legalacsonyabb keresettel rendelkező régió közöt-
ti bérdifferencia kissé nagyobb lett. 
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6. tábla 

A keresetek regionális jellemzői, 2011 

Nettó átlagkereset A nemzetgazdasági 
átlagtól való eltérés 

Változás az előző 
évhez képest Régió 

Ezer forint százalék 
Közép-Magyarország 165,9 +17,5 +7,7 
Közép-Dunántúl 128,9 –8,6 +3,9 
Nyugat-Dunántúl 126,1 –10,6 +4,7 
Dél-Dunántúl 119,8 –15,1 +4,3 
Észak-Magyarország 120,0 –14,9 +5,1 
Észak-Alföld 114,2 –19,0 +4,8 
Dél-Alföld 114,1 –19,1 +2,7 
Ország összesen 141,1 0,0 +6,4 

 
2011 első–harmadik negyedévében a nemzetgazdaság egészében a 

– családi adókedvezménnyel korrigált – keresetek reálértékef 4,9%-kal 
magasabb volt az egy évvel korábbinál. A keresetek növekedése a három 
és annál több gyermekes családok körében volt a legnagyobb, de a bérek 
vásárlóértéke kismértékben a gyermektelenek esetében is emelkedett. 

 

12. ábra 

A reálkeresetek változása egy év alatt gyermekszám 
szerint,

2011. I–III. negyedév 
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f A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása – az egységes 16 százalékos személyi jövedelemadó és a 
családi adókedvezmény bevezetése miatt új számítási módszer alkalmazása vált szükségessé. A mikroszimulációs 
modellen alapuló módszertani fejlesztés lehetővé tette a nettó és a reálkeresetek alakulásának gyermekszám szerinti 
becslését, figyelembevéve a családi adókedvezmény hatását is. 
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A háztartások pénzügyi vagyona 

A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2011 végén a háztar-
tások bruttó pénzügyi vagyona 27,2 billió forint volt, 6,0%-kal kevesebb, 
mint egy évvel korábban. A bruttó pénzügyi vagyon 39%-át a készpénz és 
betétek csoportja jelentette, amelynek állományi értéke 7,3%-kal haladta 
meg az egy évvel azelőttit. A csoporton belül a folyószámlabetétek 2,1 billió 
forintot megközelítő állománya 12%-kal volt magasabb, mint tizenkét hó-
nappal korábban, a 6,2 billió forintot kitevő egyéb betétek esetében a növe-
kedés 5,3%-os volt. Az év második felében a forintkészpénz-állomány 356 
milliárd forinttal, a forintbetétek állománya pedig 501 milliárd forinttal emel-
kedett, amiben szerepet játszhattak a magánnyugdíj-pénztári kilépésekkel 
kapcsolatos reálhozam-kifizetések, majd a devizahitelek végtörlesztésével 
kapcsolatos gazdasági tranzakciók. (A jegybank becslése szerint a negye-
dik negyedévben a háztartások 120 milliárd forint értékű valutát váltottak át 
forintra.) A részvények és részesedések csoportja a készpénz és betéteké-
vel azonos, 39%-os súlyt ért el a bruttó pénzügyi vagyonban. Állományi 
értékük 2,7%-kal volt magasabb, mint 2010 végén. Az ide tartozó megtaka-
rítási formák közül a 6,7 billió forintos állománnyal rendelkező üzletrészek 
értéke 5,0%-kal emelkedett, a befektetési jegyek állománya ugyanakkor 
közel azonos mértékben mérséklődött, s 2,2 billió forintot tett ki az év vé-
gén. A biztosítástechnikai tartalékok állománya igen jelentősen, felével 
csökkent. A visszaesés túlnyomórészt a magán-nyugdíjpénztári kilépések-
hez kapcsolódik, amelyek révén – a központi bank becslése szerint – 2678 
milliárd forintnyi összeg került a háztartásoktól tőketranszferként az állam-
háztartáshoz. A jogszabály szerint a kilépők pénztári tagsága 2011. márci-
us elsején szűnt meg, így a kilépéssel kapcsolatos tranzakciókat az első 
negyedévre számolták el a pénzügyi számlákban. A nyugdíjpénztári díjtar-
talékok állománya 2011 végén így 1,1 billió forintot tett ki, szemben az egy 
évvel korábbi 4,0 billió forinttal. A nem részvény értékpapírokg állománya 
ezzel szemben 8,6%-kal nőtt egy év alatt, s értéke 1,7 billió forintot tett ki. A 
csoporton belül a hosszú lejáratú értékpapírok állománya 1,0 billió, a rövid 
lejáratúaké 714 milliárd forintot tett ki, a növekedési ütem sorrendben 4,8, 
illetve 14%-os volt. 

A kötelezettségek értéke az év végén 11,1 billió forint volt, 1,0%-kal 
kevesebb, mint tizenkét hónappal korábban. A kötelezettségek 34%-át a 

                                         
g A csoportba legnagyobbrészt hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapírok tartoznak. (Forint és deviza állam-
kötvények, kincstárjegyek, önkormányzati kötvények, vállalati és hitelintézeti kötvények stb.) 
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forinthitelek, 60%-át pedig a devizahitelek jelentették. Egy év alatt a devi-
zahitelek állománya 5,9%-kal csökkent, a forinthiteleké viszont 7,4%-kal 
növekedett. A pénzügyi műveleteknek betudhatóan a devizahitelek állomá-
nya 2011-ben 1,3 billió forinttal csökkent, a végtörlesztési lehetőséggel 
jellemezhető negyedik negyedévben a csökkenés összege 781 milliárd 
forint volt. (Az átértékelődések hatására az állomány 921 milliárd forinttal 
nőtt.) A pénzügyi műveletek következtében 2011-ben a forinthitelek állo-
mánya 305 milliárd forinttal nőtt. 

A bruttó pénzügyi vagyon és a kötelezettségek különbségeként előálló 
nettó pénzügyi vagyon 16,1 billió forintot tett ki, 9,1%-kal kevesebbet, 
mint egy évvel korábban. A nettó pénzügyi vagyon csökkenésének legfőbb 
okaként a – korábban már említett – nyugdíjpénztári díjtartalékok vissza-
esése emelhető ki. 

Előzetes adatok szerint a háztartások nettó finanszírozási igénye 
2011-ben 1261 milliárd forint volt, ami a GDP 4,5%-ának felel meg. A ma-
gán-nyugdíjpénztári kilépések miatti tőketranszfert nem számítva finanszí-
rozási képesség jellemezte a szektort. Ennek nagysága a tavalyi évben 
1417 milliárd forint volt, ami a GDP 5,0%-át jelenti. 

 

Államháztartás, központi költségvetés 

Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi 
önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai 
szerint – 2011-ben 1734 milliárd forint volt, 845 milliárd forinttal több, mint 
2010-ben. A jelentős mérlegromlás a központi költségvetésben végbement 
folyamatokkal magyarázható, a társadalombiztosítási alapok és az elkülöní-
tett állami pénzalapok egyenlege ugyanakkor kismértékben javult. 
2011-ben az államháztartás folyó áron számított, nem konszolidált bevétele 
13,2 billió forint volt, lényegében ugyanannyi – 0,3%-kal több, – mint 
2010-ben. A kiadások 14,9 billió forintot tettek ki, 6,3%-kal többet, mint egy 
évvel korábban. 

A központi költségvetés hiánya 1718 milliárd forint volt, 864 milliárd 
forinttal több, mint 2010-ben. Az alrendszer 2011. évi bevételei 8,3 billió, a 
kiadásai pedig 10,0 billió forintot tettek ki, előbbi érték 1,6%-os mérséklő-
dést, az utóbbi pedig 7,9%-os növekedést mutat.  
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A központi költségvetés bevételének 38%-a fogyasztáshoz kapcsolt 
adókból származott, amelyek értéke 2,1%-kal elmaradt a 2010. évitől. Az 
ide tartozó adónemek közül az általános forgalmi adóbevételek 4,1%-os 
csökkenést követően, 2219 milliárd forintot tettek ki. A csökkenés hátteré-
ben az áll, hogy az Európai Bíróság döntése következtében 250 milliárd 
forint áfabevétel visszautalására került sor. (A novemberben és túlnyomó-
részt decemberben megvalósult visszautalások nélkül az adónemből szár-
mazó bevételek 6,7%-kal növekedtek volna.) A jövedéki adóból 875 milliárd 
forintnyi bevétele keletkezett a költségvetésnek, 2,2%-kal több, mint 2010 
során. A bevételek 57%-a az üzemanyagokhoz, 33%-a a dohánytermékek-
hez, 10%-a pedig a szeszes italokhoz és egyéb jövedékiadó-köteles ter-
mékekhez kapcsolódik. A benzin nagymértékű drágulásának hatására a 
termék iránti kereslet csökkent, amely révén az üzemanyagokkal összefüg-
gő jövedékiadó-bevételek 2%-kal mérséklődtek. A dohánytermékekkel és 
szeszes italokkal kapcsolatos bevételek ezzel szemben növekedtek (9,5, 
illetve 4,8%-kal). A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
bevételei 2158 milliárd forintot tettek ki, 15%-kal magasabb összeget, mint 
2010-ben. A növekedés túlnyomórészt a szakmai fejezeti kezelésű elői-
rányzatok bevételeinek emelkedése miatt következett be. (A szakmai feje-
zeti kezelésű előirányzatok 1236 milliárd forintot kitevő bevételeinek több 
mint héttizedét a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-támogatása, közel 
háromtizedét pedig a nem uniós bevételek jelentették.) A lakossági befize-
tések értéke (1462 milliárd forint) 21%-kal (398 milliárd forinttal) maradt el a 
bázisévitől. A befizetések mérséklődésének hátterében elsősorban az ala-
csonyabb adóterhelés áll, azaz a 16%-os, egykulcsos adórendszer beveze-
tése, valamint a családi adókedvezmények kiterjesztése. Családi adóalap-
kedvezményt 2011-ben havonta átlagosan 810 ezer magánszemély érvé-
nyesített, s a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban várhatóan további 
100 ezer magánszemély él majd a lehetőséggel. A már érvényesített csa-
ládi adóalap-kedvezmények 156 milliárd forint megtakarítást jelentettek az 
adózók számára. A gazdálkodó szervezetek befizetései 1210 milliárd forint 
bevételt jelentettek a költségvetésnek, amely érték 7,5%-kal haladja meg a 
2010. évit. Az ide tartozó adónemek közül a társaságiadó-bevételek (317 
milliárd forint), valamint az EVA-bevételek (172 milliárd forint) elmaradtak 
az egy évvel korábbitól, növekedés volt megfigyelhető ugyanakkor a pénz-
ügyi szervezetek különadója (186 milliárd forint), illetve az egyes ágazato-
kat – úgymint a bolti kiskereskedelmi tevékenységet, a távközlési tevé-
kenységet, valamint az energiaellátók vállalkozási tevékenységét – terhelő 
adóbevétel (172 milliárd forint) esetében. 
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A kiadások 47%-át jelentő költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok pénzfelhasználása 4,7 billió forintot tett ki, 12%-kal többet, 
mint 2010-ben. A növekedés – a bevételi oldalhoz hasonlóan – túlnyomó-
részt a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak (2208 milliárd 
forint) jelentős emelkedése (20%) miatt következett be. E csoporton belül a 
kiadások közel hattizede (1287 milliárd forint) az uniós előirányzatok terhé-
re valósult meg, míg a fennmaradó, több mint négytizednyi részt (921 milli-
árd forint) nem uniós forrásból finanszíroztak. A költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak nagyobbik részét azonban a 
költségvetési szervek kiadásai jelentették, amelyek 2512 milliárd forintra, 
az egy évvel korábbinál 5,9%-kal magasabb összegre teljesültek. Ezen 
belül a legtöbbet ugyan személyi juttatásokra és azok járulékaira költöttek, 
a növekedés ugyanakkor leginkább a Magyar Fejlesztési Bank 120 milliárd 
forintos tőkeemelésének a következménye. Az államháztartás alrendszere-
inek támogatására 1922 milliárd forintot, a 2010. évinél 21%-kal – 502 mil-
liárd forinttal – kevesebbet fordítottak. Az alrendszerek közül a helyi ön-
kormányzatokat 1196 milliárd forinttal, az egy évvel korábbinál 5,1%-kal 
alacsonyabb összeggel támogatták. A társadalombiztosítási alapok kiadá-
saihoz nyújtott garanciák és hozzájárulások összege (638 milliárd forint) 
azonban ennél nagyobb mértékben, 44%-kal esett vissza.  Ez utóbbi csök-
kenés jelentős részben a nyugdíjrendszer átalakításával, a Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alap létrehozásával függ össze, amelyek révén a 
Nyugdíjbiztosítási Alapnak korábban nyújtott költségvetési támogatások 
lényegében megszüntetésre kerültek. A kamatkiadások 1101 milliárd forint 
terhet jelentettek a központi költségvetés számára, 3,1%-kal kevesebbet, 
mint 2010-ben. A kamatkiadások héttizede a forintban, háromtizede pedig 
a devizában fennálló adóssággal kapcsolatban keletkezett. Az állami va-
gyonnal kapcsolatos kiadások 623 milliárd forintot tettek ki, szemben a 
2010. évi 95 milliárddal. A növekedés túlnyomó része a MOL-
részvénycsomag 498 milliárd forintos ellenérték fejében megvalósult meg-
vásárlásához kapcsolódik. (Az akvizíció révén a MOL részvények 21,22%-
a került a Magyar Állam tulajdonába, amellyel az állami részesedés 
23,82%-ra nőtt.) A családi támogatásokra, szociális juttatásokra fordított 
kiadások 2,1%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól, összegük 619 milli-
árd forintot tett ki. A csoporton belül a családi pótlékra fordított összeg 354 
milliárd forint volt. A költségvetés kiadásait 2011-ben 250 milliárd forint 
adósságátvállalás és követelés-elengedés növelte. Ezen belül a megyei 
önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság ösz-
szege 196 milliárd forint volt, a MÁV Zrt. adósságának részleges átvállalá-
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sa pedig 50 milliárd forint pótlólagos kiadást jelentett a költségvetésnek. Az 
Európai Unió költségvetéséhez történő hozzájárulásunk összege 233 milli-
árd forint volt, 3 milliárd forinttal több, mint 2010-ben. 

A társadalombiztosítási alapok a 2011. évet 83 milliárd forintos hi-
ánnyal zárták, ami az egyenleg 12 milliárd forintos javulását jelenti az egy 
évvel korábbihoz képest. Az alrendszer bevételei megközelítették, kiadásai 
pedig meghaladták a 4,5 billió forintot; a növekedés üteme sorrendben 3,5, 
illetve 3,2%-ot tett ki. A pénzmozgások 68%-a a Nyugdíjbiztosítási Alapon 
keresztül valósult meg, amelynek egyenlege kiegyensúlyozott volt. Az 
Egészségbiztosítási Alap esetében keletkezett 83 milliárd forintos deficit a 
mérleg 8 milliárd forintos romlása révén állt elő. 

Az alrendszer bevételeinek túlnyomó részét, mintegy háromnegyedét a 
járulékokból és hozzájárulásokból származó bevételek jelentik, amelyek 
értéke 11%-kal haladja meg a 2010. évit. A növekedés egy jelentős része 
abból fakad, hogy 2011-ben már az év egészében járulékfizetés valósult 
meg, szemben a 2010. év első tíz hónapjával, amikor a magán-
nyugdíjpénztári tagok kieső járulékbevételeit a központi költségvetés térítet-
te meg. A központi költségvetési támogatások, térítések 2011. évi, 643 
milliárd forintot kitevő összege ugyanakkor 509 milliárd forinttal kevesebb 
az egy évvel korábbinál. A meredek csökkenés egyik tényezőjét a nyugdíj-
rendszer előzőleg vázolt átszervezése jelenti, de a csökkenésben az is 
fontos szerepet játszott, hogy 363 milliárd forintnyi forrást a Nyugdíjreform 
és Adósságcsökkentő Alapból – és nem költségvetési támogatásként – 
bocsátották a Nyugdíjbiztosítási Alap rendelkezésére. (Az alrendszer szá-
mára átadott központi költségvetési hozzájárulások az Egészségbiztosítási 
Alap finanszírozását szolgálták, a járulék címen átadott pénzeszköz a biz-
tosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezők /úgymint 
nyugdíjasok, kiskorúak, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók/ egész-
ségügyi ellátásához biztosított forrást.) 

Az alrendszer kiadásainak kétharmadát a nyugellátások jelentették, 
amelyek 3,0 billió forintos összege 4,8%-kal haladja meg a 2010. évit. A 
nyugellátási kiadások alakulását befolyásolták az év során végrehajtott 
nyugdíjemelések. Januárban a törvényben meghatározottak szerinti, mér-
tékét tekintve 3,8%-os emelésre került sor, amely 2 millió 666 ezer embert 
érintett. (Az emelés egy főre jutó havi összege 3 901 forint volt.) Novem-
berben ezen felül kiegészítő és egyösszegű – havi fél százalékos – nyug-
díjemelés valósult meg. A természetbeni ellátások összege (1249 milliárd 
forint) 3,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ide tartozó tételek 
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közül a gyógyító, megelőző ellátásokra 807 milliárd forintot, gyógyszertá-
mogatásokra 377 milliárd forintot fordítottak. (Mindkét érték magasabb volt 
az egy évvel korábbinál.) A kiadásokból csekély súllyal részesedő egész-
ségbiztosítási pénzbeli ellátások összege 8,9%-kal csökkent. Ezen belül a 
táppénzkiadások közel 18%-kal estek vissza, ami jelentős részben a táp-
pénzfizetési szabályok év közbeni megváltoztatásának hatására követke-
zett be. 

Az elkülönített állami pénzalapok esetében 67 milliárd forintos 
szufficit keletkezett, ami a mérleg 7 milliárd forintos javulását jelenti a 2010. 
évihez képest. A hét alap közül a legkedvezőbb egyenleg (47 milliárd forin-
tos többlet) és a leghatározottabb mérlegjavulás (15 milliárd forint) egyaránt 
a Munkaerőpiaci Alapot jellemezte. Az Alap mérlegjavulásának egyik fontos 
tényezőjét jelentette, hogy a passzív kiadások közül az álláskeresési támo-
gatásokra fordított összeg – az ellátórendszer szeptember elsejei átalakítá-
sával összefüggésben – jelentősebben mérséklődött. 

A központi költségvetés adósságállománya 2011 végén 21,0 billió 
forint volt, 4,6%-kal (915 milliárd forinttal) több, mint 2010 végén. A magán-
nyugdíjpénztári rendszerből a társadalombiztosítási rendszerbe visszalé-
pők május végi vagyonának a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap-
nak történő átadására júniusban került sor. Az átadást követően – júniustól 
decemberig – összességében több mint 1400 milliárd forint értékű állam-
papír került bevonásra, ami csökkentőleg hatott az adósságállomány nagy-
ságára. Növelőleg hatott ugyanakkor az adósságállomány forintban kimuta-
tott értékére a kedvezőtlen árfolyammozgás, amely szerint a forint euróhoz 
viszonyított árfolyama 2011 végén közel 10%-kal gyengébb volt az egy 
évvel korábbihoz képest. (December végén az egyéb kötelezettségekh nél-
kül számított adósságállomány közel fele devizában állt fenn.) A pénzügyi 
instrumentumokat tekintve az állampapírok a hitelekhez képest jóval na-
gyobb szerephez jutnak az adósság finanszírozásában, 2011 végi arányuk 
ugyanis mintegy háromszorosa volt a hitelekének (75,4%, illetve 24,6%). A 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Bizottság által 2008-ban nyúj-
tott hitelcsomagból devizabetétként elhelyezett betétek és kihelyezett hite-
lek állománya 2011 végén 482 milliárd forintot tett ki, 493 milliárd forinttal 
kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csökkenés döntően a MOL rész-
vénycsomag megvásárlásának hatására következett be. 

                                         
h 2011. december 31-én az egyéb kötelezettségek állománya 422,9 milliárd forint volt, részesedése a teljes adósságál-
lományból 2,0%-ot tett ki. 
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2012. januárban az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszo-
lidált egyenlege (helyi önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium előzetes adatai alapján – 107 milliárd forint többletet mutat, ami 
a mérleg 230 milliárd forintos javulását jelenti a tavaly januárihoz képest. 
Az egyenleg kedvezőbbé válásában a bevételek növekedése (14%) és a 
kiadások csökkenése (6,6%) egyaránt szerepet játszott. Az év első hónap-
ját mindhárom alrendszer többlettel zárta, a legjelentősebb összegű 
szufficit (85 milliárd forint) és a legnagyobb mérlegjavulás (196 milliárd fo-
rint) a központi költségvetést jellemezte. A társadalombiztosítási alapok 
esetében a 2012. januári bevételek összege 1 milliárd forinttal haladta meg 
a kiadásokét, szemben a tizenkét hónappal korábbi helyzettel, amikor 38 
milliárd forinttal elmaradt attól. Az elkülönített állami pénzalapok esetében a 
többlet 21 milliárd forintot tett ki, amely érték az egyenleg 5 milliárd forintos 
romlása következtében állt elő. 

Demográfiai helyzet 

2011 változást hozott a népmozgalom alapvető mutatóiban: a születé-
sek korábbi 90–100 ezer fő közötti éves száma először csökkent 90 ezer fő 
alá, miközben a halálozások előző években 130 ezer fő körül állandósult 
száma a tavalyi évben kissé mérséklődött. 

2011-ben a születések száma kevéssel meghaladta a 88 ezer főt, ami 
2,5%-os csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest, a születési 
arányszám pedig 9,0 ezrelékről 8,8 ezrelékre mérséklődött: mindez újabb 
mélypontot eredményezett a hazai születési statisztika történetében. A szü-
letések számának drasztikus visszaesése 2010-ben kezdődött, amikor is a 
családtervezési döntéseket jelentősen befolyásolta a gyermektámogatási 
rendszer 2010. május 1-től kilátásba helyezett szigorítása. Bár a változtatás 
nem lépett életbe, hatása mégis megmutatkozik, ugyanis míg a gyermek-
vállalásra vonatkozó családtervek a negatív változtatások esetében rendkí-
vül gyorsan változnak, a pozitív irányú elmozdulások időigénye hosszabb. 
2011 folyamán január–május hónapokban csökkent a születések száma és 
aránya az egy évvel korábbihoz viszonyítva, június–november időszakában 
viszont kisebb-nagyobb mértékű emelkedés volt megfigyelhető, az év utol-
só hónapját pedig gyakorlatilag változatlan szint jellemezte. 2011-ben ösz-
szességében közel 2300 gyermekkel született kevesebb, mint 2010-ben. 
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Az elhunytak száma 128 700 fő volt, ami 1,3%-kal elmaradt a 2010. 
évitől, a halálozási arányszám pedig 0,1 ezrelékpontos csökkenés mellett 
12,9 ezreléket tett ki. Az éven belül január–május hónapokat – április kivé-
telével – a halálozások számának és arányának növekedése jellemezte 
2010 azonos hónapjaihoz képest, miközben június–december időszakában 
– augusztus kivételével – mérséklődés volt megfigyelhető. A halálozások 
havonkénti ingadozásában 2011-ben is szerepet játszott a periódikusan 
visszatérő influenzajárvány és a nyári tartós kánikula. Az év egészében 
megközelítőleg 1760 fővel kevesebb ember hunyt el, mint az előző évben. 
Ezzel párhuzamosan a csecsemőhalandóság szintén kedvezően alakult, 
4,9 ezrelékes mutatója 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt a 2010. évinél, 
és egyben az eddigi legalacsonyabb a hivatalos halálozási statisztika törté-
netében. 

13. ábra 
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A természetes fogyás üteme kissé gyorsult, köszönhetően annak, hogy 

a születések száma nagyobb mértékben csökkent, mint a halálozásoké. A 
természetes fogyás mértéke 40 650 fő volt, ami 1,3%-os növekedést jelen-
tett 2010-hez képest. Az időszak végén a – 2001. évi népszámlálás adatai 
alapján továbbvezetett – népesség becsült lélekszáma 9 millió 962 ezer fő 
volt. 
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Bűncselekmények  

2011-ben a regisztrált bűncselekmények 451 ezres száma – a Bel-
ügyminisztérium adatai alapján – közel 1%-kal meghaladta a 2010. évit, 
ami gyakorlatilag változatlan szintet jelentett. (A bűncselekmények megkö-
zelítőleg egynegyedét a fővárosban követték el, számuk egy év alatt 2,9%-
kal, 108 ezerre csökkent.) A bűncselekmények társadalmi megítélése 
szempontjából enyhébb elbírálás alá eső – ám számukat tekintve nagyobb 
súlyt képviselő – vétségek száma fél százalékkal, míg a bűntetteké 1,7%-
kal emelkedett.  

Az elmúlt évben 113 ezer bűnelkövető vált ismertté, 7,9%-kal keve-
sebb a 2010. évihez viszonyítva. (A fővárosban még ennél is nagyobb mér-
tékben, több mint 15%-kal csökkent az ismertté vált bűnelkövetők száma.) 
A kategórián belül ellentétesen alakult a fiatalkorúak, illetve a külföldi bűn-
elkövetők száma az előző évhez képest, az előbbiek esetében 1,8%-os 
mérséklődés, míg utóbbiaknál közel 17%-os növekedés volt. 

A bűntettek sértettjeinek száma kevéssel meghaladta a 261 ezer főt, 
ez 5,3%-os növekedést jelentett a 2010. évihez képest. Ezen belül a gyer-
mekkorú sértettek közel 9 ezer fős létszáma 35%-kal volt magasabb az egy 
évvel korábbinál. 

7. tábla 

Összefoglaló adatok a regisztrált bűncselekményekről, 2011 

Megnevezés Összesen, ezer Előző év = 100,0 
Bűncselekmények száma 451,4 100,9 
Ebből:   
     bűntett 162,2 101,7 
     vétség 289,2 100,5 
A bűncselekményekből:   
   személy elleni erőszakos 38,6 97,7 
   közterületen elkövetett 109,3 93,3 
Sértett természetes személyek száma 261,3 105,3 
Bűnelkövetők száma 112,9 92,1 
 

  





 

TÁBLÁZATOK 
Az adatok forrása, ahol más megjegyzés nincs, a KSH 

adatgyűjtése. 
 A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli 
adatok alapján történt. A kerekített részadatok összegei 
eltérhetnek az összesen adattól. Az indexek, ahol más 
megjegyzés nincs, összehasonlító áron szerepelnek. 
 Az évközi havi, illetve negyedéves adatok általában 
előzetesnek tekintendők, a későbbiek során módosulhatnak. 

A nemzetközi konjunktúra-jelzőszámok esetében 
Magyarország adatait a többi országéval összehasonlítható 
módszer alapján számítva közöljük. 

 A táblázatos anyag a legfőbb statisztikai adatokat 
tartalmazza. Részletesebb adatok és módszertan az interneten 
és a Magyar statisztikai évkönyvben találhatók. 

 

Jelmagyarázat: 
– = a jelenség nem fordult elő 
.. = az adat nem ismeretes 
0 = a mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad 
x = a mutató nem értelmezhető 
+ = előzetes adat 
R = revideált adat 
–, | = a vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott 
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1. Havi konjunktúra-jelzőszámok 

1.1. Ipari, építőipari termelés 
Ipari termelés* Építőipari termelés 

Időszak előző hó = 
100,0a 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb előző hó = 

100,0a 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb 

2009.       
január 100,4 77,4 77,4 94,7 86,9 86,9 
február 96,1 71,0 74,1 103,8 97,2 92,1 
március 105,1 84,2 77,5 100,8 101,9 96,1 
április 95,1 72,8 76,3 101,7 93,1 95,1 
május 101,6 77,8 76,6 93,5 90,0 93,8 
június 102,1 81,2 77,4 111,9 115,1 98,3 
július 99,7 80,6 77,8 88,5 94,5 97,7 
augusztus 99,4 80,3 78,1 98,2 93,2 97,0 
szeptember 103,7 85,3 78,9 104,3 98,4 97,2 
október 101,5 86,9 79,7 100,0 97,1 97,2 
november 98,1 93,0 80,9 90,3 85,8 95,9 
december 97,1 101,4 82,2 107,5 93,5 95,7 
2010.       
január 106,8 103,6 103,6 91,0 86,0 86,0 
február 98,4 108,3 105,9 102,7 88,2 87,2 
március 100,9 103,8 105,1 103,5 92,1 89,3 
április 100,9 110,1 106,4 95,6 82,8 87,2 
május 105,6 114,6 108,0 99,0 90,0 87,9 
június 100,9 115,7 109,4 102,1 82,4 86,5 
július 99,0 109,8 109,5 103,1 94,9 87,9 
augusztus 102,3 118,2 110,5 98,9 97,9 89,3 
szeptember 99,6 111,2 110,6 97,4 90,5 89,5 
október 99,3 108,7 110,3 96,5 86,5 89,1 
november 103,4 115,0 110,8 98,0 96,5 89,9 
december 89,5 107,7 110,6 98,8 87,3 89,6 
2011.       
január 112,2 113,5R 113,5R 99,8 94,7R 94,7R 
február 101,8 115,0R 114,2R 102,1 95,9R 95,3 
március 96,5 109,7R 112,6R 98,4 90,9 93,4 
április 100,8 107,2R 111,3R 95,0 87,6R 91,6 
május 99,0 107,5R 110,5R 105,9 96,3R 92,8 
június 99,1 98,8R 108,3R 94,9 87,7R 91,6 
július 100,7 100,5R 107,2R 97,7 82,6R 90,1R 
augusztus 99,6 104,6R 106,9R 103,6 88,0R 89,7 
szeptember 102,4 103,1R 106,4R 98,4 88,3R 89,5R 
október 99,5 103,2R 106,0R 100,5 91,9R 89,8R 
november 103,5 103,5 105,7R 107,3 104,2R 91,3R 
december 92,6 102,1 105,4 95,9 99,2 92,2 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 

módosulhat. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.2. Energiafelhasználás, fogyasztóiár-index 
Energiafelhasználása Fogyasztóiár-index 

Időszak 
petajoule 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb előző hó = 

100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb 

2009.       
január 117,0 95,5 95,5 100,6 103,1 103,1 
február 103,0 92,0 93,8 101,0 103,0 103,1 
március 95,0 88,0 92,0 100,5 102,9 103,0 
április 70,0 83,8 90,4 100,8 103,4 103,1 
május 60,0 85,7 89,7 101,5 103,8 103,2 
június 67,0 91,8 90,0 100,1 103,7 103,3 
július 73,0 97,3 90,8 101,3 105,1 103,6 
augusztus 73,0 100,0 91,8 99,7 105,0 103,8 
szeptember 74,0 93,7 92,0 99,9 104,9 103,9 
október 93,0 94,4 92,2 100,0 104,7 104,0 
november 108,0 95,6 92,6 100,3 105,2 104,1 
december 122,6 103,2 93,7 100,0 105,6 104,2 
2010.       
január 115,0 98,3 98,3 101,4 106,4 106,4 
február 105,5 102,4 100,2 100,3 105,7 106,1 
március 96,5 101,6 100,6 100,7 105,9 106,0 
április 71,0 101,4 100,8 100,5 105,7 105,9 
május 64,0 106,7 101,6 100,9 105,1 105,8 
június 71,0 106,0 102,1 100,2 105,3 105,7 
július 75,0 102,7 102,2 100,1 104,0 105,4 
augusztus 76,0 104,1 102,4 99,4 103,7 105,2 
szeptember 77,0 104,1 102,6 99,9 103,8 105,1 
október 96,0 103,2 102,7 100,4 104,2 105,0 
november 106,0 98,1 102,1 100,3 104,2 104,9 
december 132,0 107,7 102,8 100,4 104,7 104,9 
2011.       
január 113,0 98,3 98,3 100,7 104,0 104,0 
február 108,0 102,4 100,2 100,4 104,1 104,0 
március 97,0 100,5 100,3 101,1 104,5 104,2 
április 70,0 98,6 100,0 100,6 104,7 104,3 
május 65,0 101,6 100,2 100,2 103,9 104,2 
június 72,0 101,4 100,4 99,8 103,5 104,1 
július 74,0 98,7 100,2 99,7 103,1 104,0 
augusztus 78,5 103,3 100,5 99,9 103,6 103,9 
szeptember 79,0 102,6 100,7 99,9 103,6 103,9 
október 93,5 97,4 100,4 100,7 103,9 103,9 
november 113,0 106,6 101,0 100,7 104,3 103,9 
december    100,2 104,1 103,9 
2012.       
január    102,1 105,5 105,5 

a Adatforrás: Energia Központ Kht. Energia Információs Igazgatósága. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 



60 A KSH JELENTI 2011/12 

1.3. A mezőgazdaság termelőiár-indexe 

Növényi 
termékek 

Élő állatok 
és állati 

termékek  
Összesen Növényi 

termékek 

Élő állatok 
és állati 

termékek  
Összesen 

Időszak 

előző év azonos hó = 100,0 évkezdettőla 
2009.       
január 61,7 96,5 72,1 61,7 96,5 72,1 
február 63,2 96,7 72,9 61,7 96,5 71,9 
március 65,3 94,8 73,5 62,1 95,5 71,7 
április 73,2 98,0 80,4 63,4 95,9 72,7 
május 71,5 95,7 78,5 65,5 96,0 74,4 
június 82,9 96,1 87,2 67,2 96,2 76,0 
július 79,1 97,0 85,4 70,7 96,4 79,1 
augusztus 84,1 96,0 88,5 72,4 96,4 80,5 
szeptember 83,7 96,1 88,6 72,4 96,4 80,8 
október 92,4 93,7 92,9 80,2 96,1 86,1 
november 96,3 92,9 94,8 86,0 95,7 89,8 
december 101,6 94,0 98,4 87,3 95,4 90,5 
2010.       
január 104,9 97,7 102,0 104,9 97,7 102,0 
február 102,0 97,2 100,3 104,4 97,3 101,6 
március 94,6 98,1 95,9 101,8 97,7 100,2 
április 94,0 94,7 94,3 101,2 97,4 99,8 
május 99,9 98,4 99,4 100,5 97,5 99,4 
június 99,8 98,5 99,4 102,0 97,4 100,2 
július 120,5 101,4 112,8 109,7 98,0 105,0 
augusztus 131,7 103,2 120,1 113,1 98,7 107,3 
szeptember 139,7 104,3 124,3 117,7 99,3 110,1 
október 136,9 107,6 124,6 123,5 100,1 113,8 
november 145,3 111,0 131,0 126,5 101,1 115,9 
december 141,7 109,9 129,0 127,6 101,8 116,8 
2011.       
január 157,6 110,5 139,6 157,6 110,5 139,6 
február 167,9 113,3 147,5 161,3 112,0 142,8 
március 167,3 115,5 148,2 164,1 113,5 145,2 
április 159,1 119,9 145,2 162,6 115,2 145,0 
május 148,9 116,6 137,6 159,7 115,7 143,4 
június 146,7 115,0 135,3 156,6 115,6 141,4 
július 132,3 111,4 124,9 147,6 114,7 135,4 
augusztus 112,4 112,1 112,4 140,6 114,4 130,9 
szeptember 119,2 112,7 116,9 137,1 114,1 128,5 
október 112,0 115,9 113,4 128,9 114,4 123,5 
november 108,7 117,3 111,8 123,3 114,7 120,2 
december 104,7 120,2 110,0 121,6 115,3 119,3 

a A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.4. Az ipar termelőiár- és belföldi értékesítésiár-indexe 
Az ipar termelőiár-indexe Az ipar belföldi értékesítésiár-indexe 

Időszak előző hó = 
100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőla előző hó = 

100,0 

előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőla 

2009.       
január 103,0 105,7 105,7 100,9 104,0 104,0 
február 103,2 108,4 107,1 102,4 106,1 105,0 
március 100,7 109,1 107,7 99,3 104,6 104,9 
április 98,1 107,2 107,6 99,1 102,5 104,3 
május 98,0 106,2 107,3 99,7 101,8 103,8 
június 99,9 106,6 107,2 100,9 102,1 103,5 
július 98,5 106,0 107,0 98,7 99,6 102,9 
augusztus 99,5 104,6 106,7 99,8 99,1 102,5 
szeptember 100,1 103,4 106,4 100,0 98,8 102,1 
október 100,0 100,0 105,7 99,5 97,3 101,6 
november 100,5 100,3 105,2 100,5 99,1 101,4 
december 100,1 101,3 104,9 100,0 100,7 101,3 
2010.       
január 100,8 99,4 99,4 101,8 101,6 101,6 
február 100,9 97,2 98,3 100,8 100,0 100,8 
március 99,8 96,5 97,7 100,5 101,2 100,9 
április 101,6 99,9 98,3 103,0 105,2 102,0 
május 103,8 105,5 99,7 103,4 109,1 103,4 
június 101,4 106,9 100,9 101,0 109,2 104,4 
július 100,2 108,7 102,0 99,4 109,9 105,2 
augusztus 99,8 109,0 102,9 100,3 110,5 105,8 
szeptember 99,1 107,9 103,4 99,3 109,7 106,3 
október 99,2 107,1 103,8 99,8 110,0 106,6 
november 101,5 108,2 104,2 101,2 110,8 107,0 
december 100,0 108,1 104,5 100,1 110,9 107,3 
2011.       
január 100,0 107,0 107,0 100,6 109,6 109,6 
február 100,2 106,3 106,7 100,4 109,2 109,4 
március 100,0 106,6 106,7 100,1 108,7 109,2 
április 99,7 104,9 106,2 100,8 106,4 108,5 
május 100,1 101,2 105,2 100,3 103,2 107,4 
június 99,2 99,0 104,2 99,4 101,5 106,4 
július 100,3 99,0 103,4 101,2 103,4 106,0 
augusztus 100,7 99,9 103,0 100,3 103,4 105,7 
szeptember 103,3 104,1 103,1 101,7 105,9 105,7 
október 101,9 107,0 103,5 101,3 107,5 105,9 
november 102,5 108,0 103,9 101,5 107,8 106,1 
december 99,5 107,5 104,2 99,7 107,4 106,2 

a A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.5. Kereset 
Alkalmazásban állók bruttó nominális 

keresetea 
Alkalmazásban állók nettó nominális 

keresetea 
Időszak 

előző év azonos 
hó = 100,0 évkezdettőlb előző év azonos 

hó = 100,0 évkezdettőlb 

2009.     
január 94,7 94,7 95,9 95,9 
február 102,0 98,2 101,2 98,5 
március 104,3 100,2 103,3 100,1 
április 103,5 101,0 102,7 100,7 
május 102,9 101,4 102,2 101,0 
június 101,1 101,3 100,9 101,0 
július 101,6 101,4 104,1 101,4 
augusztus 100,6 101,3 103,3 101,7 
szeptember 100,8 101,2 103,4 101,8 
október 98,4 101,0 101,5 101,8 
november 97,0 100,6 100,2 101,7 
december 100,2 100,6 102,6 101,8 
2010.     
január 106,2 106,2 112,7 112,7 
február 100,8 103,5 107,6 110,2 
március 109,3 105,6 115,0 111,8 
április 101,1 104,4 107,8 110,8 
május 99,2 103,4 106,5 109,9 
június 100,5 102,9 107,5 109,5 
július 100,2 102,5 104,5 108,8 
augusztus 101,9 102,4 105,8 108,4 
szeptember 102,4 102,4 106,2 108,2 
október 101,2 102,3 105,2 107,9 
november 98,8 101,9 103,7 107,5 
december 95,4 101,3 100,6 106,8 
2011.     
január 101,8 101,8 103,5 103,5 
február 104,7 103,2 105,6 104,5 
március 98,5 101,5 101,7 103,5 
április 105,9 102,6 107,5 104,5 
május 106,9 103,5 107,7 105,1 
június 104,6 103,7 105,8 105,3 
július 106,3 104,0 106,9R 105,5 
augusztus 106,5 104,3 106,8 105,7 
szeptember 105,2 104,4 105,7 105,7 
október 106,1 104,6 106,6 105,8 
november 106,1R 104,7 107,9 106,0 
december 110,1 105,2 111,4 106,4 

a A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai. 

b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.6. Külkereskedelmi termékforgalom 
(millió euró) 

Behozatal Kivitel Egyenleg 
Időszak 

tárgyhóban évkezdettőla tárgyhóban évkezdettőla tárgyhóban évkezdettőla 
2009.       
január 4 357 4 357 4 138 4 138 –219 –219 
február 4 157 8 514 4 408 8 545 250 31 
március 4 743 13 257 5 213 13 758 470 502 
április 4 268 17 525 4 637 18 395 368 870 
május 4 211 21 737 4 615 23 010 404 1 274 
június 4 753 26 489 5 070 28 080 317 1 590 
július 4 650 31 140 4 978 33 058 328 1 918 
augusztus 4 064 35 203 4 224 37 283 161 2 079 
szeptember 5 122 40 326 5 581 42 864 459 2 538 
október 5 165 45 490 5 606 48 470 441 2 980 
november 5 360 50 850 5 817 54 287 457 3 437 
december 4 551 55 401 4 852 59 139 301 3 738 
2010.       
január 4 359 4 359 4 790 4 790 431 431 
február 4 842 9 201 5 223 10 013 380 812 
március 5 560 14 761 6 134 16 147 574 1 386 
április 5 122 19 883 5 553 21 699 431 1 817 
május 5 308 25 191 5 681 27 380 373 2 189 
június 5 715 30 905 6 346 33 726 631 2 821 
július 5 654 36 560 5 817 39 543 162 2 983 
augusztus 5 242 41 801 5 687 45 229 445 3 428 
szeptember 6 105 47 906 6 611 51 841 507 3 935 
október 6 150 54 056 6 548 58 388 398 4 333 
november 6 337 60 393 7 106 65 494 769 5 102 
december 5 541 65 934 5 954 71 449 414 5 515 
2011.       
január 5 714 5 714 6 120 6 120 405 405 
február 5 857 11 571 6 694 12 814 837 1 242 
március 6 492 18 064 7 321 20 135 829 2 071 
április 5 877 23 941 6 345 26 480 468 2 539 
május 6 139 30 079 6 844 33 324 706 3 245 
június 5 933 36 013 6 543 39 867 609 3 854 
július 5 798 41 810 6 153 46 019 355 4 209 
augusztus 5 927 47 737 6 428 52 447 501 4 710 
szeptember 6 433 54 170 7 174 59 621 741 5 451 
október 6 397 60 567 6 887 66 508 490 5 941 
november 6 725R 67 292R 7 388R 73 897R 663R 6 604R 
decemberb 5 547 72 839 5 899 79 796 352 6 957 

a A tárgyhó végéig. 
b Első becslés. 
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1.7. A külkereskedelmi termékforgalom ár- és volumenindexei 

Behozatali árindexa Kiviteli árindexa Volumenindex 
évkezdettőlb 

Időszak előző év 
azonos hó 

= 100,0 
évkezdettőlb

előző év 
azonos hó = 

100,0 
évkezdettőlb behozatal kivitel 

2009.       
január 105,9 105,9 104,7 104,7 71,7 70,4 
február 106,7 106,3 107,0 105,8 71,6 72,2 
március 109,8 107,5 109,0 106,9 75,2 77,6 
április 106,7 107,3 106,7 106,9 74,0 77,3 
május 104,1 106,6 105,0 106,5 74,3 78,2 
június 102,6 106,0 104,9 106,2 75,5 79,4 
július 103,6 105,7 105,8 106,2 76,1 80,6 
augusztus 99,8 104,9 103,1 105,8 77,1 81,5 
szeptember 98,2 104,2 102,1 105,4 78,3 82,5 
október 92,2 102,9 96,2 104,5 79,4 83,6 
november 91,6 101,9 95,4 103,6 81,2 85,4 
december 93,7 101,2 96,7 103,0 82,9 87,3 
2010.       
január 92,6 92,6 95,0 95,0 105,8 118,4 
február 91,6 92,1 91,9 93,4 110,6 117,7 
március 89,5 91,2 89,8 92,2 112,1 116,3 
április 93,2 91,7 93,5 92,5 112,8 115,9 
május 101,4 93,5 100,9 94,1 114,2 116,4 
június 105,7 95,5 104,3 95,7 114,3 117,3 
július 108,0 97,2 107,4 97,3 114,7 116,6 
augusztus 109,4 98,6 107,7 98,6 115,7 118,1 
szeptember 108,6 99,6 108,7 99,6 115,6 117,7 
október 107,3 100,4 106,8 100,3 115,4 117,0 
november 107,7 101,0 108,0 101,0 115,2 117,0 
december 109,5 101,7 108,4 101,6 115,1 116,9 
2011.       
január 108,3 108,3 106,2 106,2 123,3 122,7 
február 105,7 107,0 105,2 105,7 118,9 122,4 
március 105,6 106,5 106,2 105,9 116,3 119,3 
április 104,9 106,1 104,0 105,4 114,7 117,1 
május 100,6 105,0 99,9 104,3 114,0 117,0 
június 98,1 103,8 97,7 103,1 111,5 113,8 
július 98,2 102,9 96,7 102,1 109,6 112,4 
augusztus 100,1 102,6 98,0 101,6 109,5 112,2 
szeptember 103,6 102,7 100,5 101,5 108,5 111,7 
október 111,3 103,5 105,7 101,9 107,6 111,2 
november 113,1 104,4 107,7 102,4 107,4 110,9 
december       

a Az árindexek a forintárszint változását jelzik. 
b A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.8. Kiskereskedelmi forgalom 
A kiskereskedelmi forgalom volumenindexea 
előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlc 
előző év 

azonos hó = 
100,0 

évkezdettőlc Időszak 
előző hó = 

100,0 
(szezonális és 
naptárhatástól 
megtisztítva)b naptárhatástól megtisztítva kiigazítás nélkül 

2009.      
január 99,7 97,7 97,7 97,1 97,1 
február 99,2 97,0 97,3 95,3 96,2 
március 99,6 96,6 97,1 94,5 95,6 
április 100,1 96,6 97,0 99,3 96,6 
május 99,6 96,1 96,8 96,1 96,5 
június 100,1 97,7 96,9 97,7 96,7 
július 94,4 93,2 96,4 93,2 96,1 
augusztus 100,8 92,7 95,9 92,7 95,7 
szeptember 100,3 93,3 95,6 93,3 95,4 
október 100,2 92,5 95,3 92,0 95,0 
november 99,7 92,1 95,0 92,6 94,8 
december 100,5 93,1 94,9 93,5 94,7 
2010.      
január 99,7 94,4 94,4 93,9 93,9 
február 100,5 95,8 95,1 95,8 94,9 
március 100,2 96,0 95,4 97,5 95,9 
április 99,6 95,3 95,4 93,8 95,3 
május 99,1 94,6 95,2 94,7 95,1 
június 100,6 95,2 95,2 95,9 95,3 
július 100,7 102,5 96,3 101,9 96,3 
augusztus 99,0 100,2 96,8 100,6 96,9 
szeptember 100,2 100,7 97,2 100,9 97,4 
október 99,7 99,4 97,4 99,3 97,6 
november 99,9 99,7 97,6 99,7 97,8 
december 99,5 98,4 97,7 98,9 97,9 
2011.      
január 101,1 100,9 100,9 101,3 101,3 
február 99,8 100,1 100,5 100,1 100,7 
március 99,7 99,1 100,0 97,5 99,5 
április 100,0 99,2 99,8 100,1 99,7 
május 100,5 100,8 100,0 101,8 100,1 
június 99,5 99,4 99,9 98,8 99,9 
július 99,9 98,8 99,8R 98,4 99,6 
augusztus 100,5 100,5R 99,8 101,5 99,9 
szeptember 100,2 100,9R 100,0R 100,8R 100,0R 
október 99,8 100,6 100,0R 100,6 100,1R 
november 100,2 101,1 100,1 101,1 100,2R 
december 100,1 101,5 100,2 100,4 100,2 

a Gépjármű-kiskereskedelem nélkül, a korábbi közléstől eltérően üzemanyag-forgalommal együtt. 
b A teljes idősor minden publikációval módosulhat. 
c A tárgyhó végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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1.9. Az államháztartás és a központi költségvetés egyenlege 
(milliárd forint) 

Az államháztartás egyenlegea Ebből: a központi költségvetés 
egyenlegea Időszak 

tárgyhóban évkezdettőlb tárgyhóban évkezdettőlb 
2009.     
január 37,8 37,8 11,6 11,6 
február –294,5 –256,6 –273,6 –262,0 
március –309,4 –566,0 –293,5 –555,5 
április –38,1 –604,1 20,9 –534,6 
május 35,4 –568,7 37,2 –497,4 
június –245,9 –814,6 –216,5 –713,9 
július –1,2 –815,8 10,7 –703,2 
augusztus –97,7 –913,5 –54,9 –758,0 
szeptember –145,7 –1 059,2 –97,5 –855,6 
október 11,5 –1 047,7 61,7 –793,8 
november –75,9 –1 123,7 –120,2 –914,0 
december 191,9 –931,8 170,3 –743,7 
decemberc .. –1 014,3 – – 
2010.     
január 31,3 31,3 38,8 38,8 
február –381,9 –350,6 –374,8 –336,0 
március –259,3 –609,9 –272,0 –608,0 
április –27,1 –637,0 –41,5 –649,5 
május –99,2 –736,2 –79,0 –728,6 
június –297,4 –1 033,6 –293,3 –1 021,9 
július 36,1 –997,5 9,0 –1 012,9 
augusztus –83,9 –1 081,4 –81,2 –1 094,0 
szeptember –7,7 –1 089,1 5,4 –1 088,6 
október –43,6 –1 132,7 –53,5 –1 142,1 
november –172,0 –1 304,8 –140,6 –1 282,8 
december 415,3 –889,5 428,9 –853,9 
decemberc .. –1 121,5 – – 
2011.     
január –122,8 –122,8 –110,8 –110,8 
február –436,9 –559,7 –419,5 –530,3 
március –182,4 –742,1 –157,3 –687,6 
április 75,9 –666,2 101,1 –586,5 
május –58,0 –724,2 –40,1 –626,6 
június –310,4 –1 034,6 –280,7 –907,4 
július –459,9 –1 494,5 –460,1 –1 367,5 
augusztus –50,1 –1 544,6 –16,8 –1 384,3 
szeptember –25,9 –1 570,6 18,6 –1 365,7 
október 242,7 –1 327,8 108,7 –1 257,0 
november 79,9 –1 247,9 –39,2 –1 296,3 
december –486,5 –1 734,4 –422,1 –1 718,3 
decemberc .. .. – – 
2012.     
január 107,3 107,3 85,3 85,3 

a Adatforrás: Nemzetgazdasági Minisztérium. – b A tárgyhó végéig. – c Helyi önkormányzatokkal együtt. 
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2. Negyedéves konjunktúra-jelzőszámok 

2.1. Bruttó hazai termék és a háztartások fogyasztása 

Bruttó hazai termék (GDP) Háztartások tényleges fogyasztása 
(makroadat) 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb 

2009.       
 I. n.év 96,7 92,8 92,8 98,7 94,3 94,3 
 II. n.év 98,8 91,9 92,3 99,8 95,2 94,8 
 III. n.év 99,1 92,4 92,4 96,4 91,8 93,8 
 IV. n.év 100,2 95,6 93,2 100,8 95,8 94,3 
2010.       
 I. n.év 101,1 100,1 100,1 98,5 95,4 95,4 
 II. n.év 100,4 101,0 100,6 99,8 95,2 95,3 
 III. n.év 100,7 101,8 101,0 100,9 100,5 97,0 
 IV. n.év 100,3 101,9 101,3 99,2 98,3 97,3 
2011.       
 I. n.év 100,7 102,5 102,5 100,6 100,6 100,6 
 II. n.év 100,1 101,5 102,0 99,4 99,8 100,2 
 III. n.év 100,4 101,4 101,8 100,5 100,0 100,1 
 IV. n.év 100,3 101,4 101,7    

a Szezonálisan és naptárhatással kiigazított indexek 2005. évi áron. A teljes idősor minden publikációval változhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.2. Beruházás és a mezőgazdasági termékek felvásárlása 

Beruházás Mezőgazdasági termékek 
felvásárlása 

Időszak előző 
negyedév = 

100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb,c 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 

2009.      
 I. n.év 95,4 92,3 92,3 117,2 117,2 
 II. n.év 99,1 95,3 94,0 102,3 109,7 
 III. n.év 96,6 91,1 92,9 94,3 101,8 
 IV. n.év 99,6 89,0 91,4 96,3 99,7 
2010.      
 I. n.év 98,1 94,0 94,0 86,1 86,1 
 II. n.év 100,3 95,4 94,8 89,7 87,9 
 III. n.év 99,3 98,7 96,2 80,4 84,3 
 IV. n.év 97,2 92,6 94,9 88,4 85,7 
2011.      
 I. n.év 100,3 99,3 99,3 93,7 93,7 
 II. n.év 97,2 93,5 96,0 101,1 97,5 
 III. n.év 99,5 94,6 95,5 112,7 104,1 
 IV. n.év 99,6 95,5 95,5 93,3 100,2 

a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 
változhat. 

b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
c Az adatok évközi adatgyűjtésből származnak, és eltérhetnek az éves adatoktól. A 2009. évi adatok szerint a 

beruházások volumene az előző évhez képest 8,1%-kal csökkent. A 2010. évi előzetes éves adatok szerint a 
volumen 5,5%-kal csökkent. 
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2.3. Ipari és építőipari termelés 
Ipari termelés* Építőipari termelés 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb,c 

2009.       
 I. n.év 90,3 77,5 77,5 97,7 96,1 96,1 
 II. n.év 98,7 77,2 77,4 102,8 99,8 98,3 
 III. n.év 102,4 82,2 78,9 93,4 95,5 97,2 
 IV. n.év 101,5 93,2R 82,2 97,9 92,2 95,7 
2010.       
 I. n.év 103,2 105,1 105,1 95,0 89,3 89,3 
 II. n.év 105,0 113,6R 109,4 98,7 84,8 86,5 
 III. n.év 102,7 112,8 110,6 102,5 94,2 89,5 
 IV. n.év 98,5 110,6 110,6 92,9 89,7 89,6 
2011.       
 I. n.év 105,3 112,6R 112,6R 99,2 93,4 93,4 
 II. n.év 98,1 104,3R 108,3R 96,6 90,5R 91,6 
 III. n.év 100,3 102,7R 106,4R 97,9 86,4R 89,5R 
 IV. n.év 100,8 103,0 105,4 104,0 98,4 92,2 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Szezonális hatásoktól megtisztított és munkanaptényezővel korrigált index. A teljes idősor minden publikációval 

módosulhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
c Az adatok az évközi adatgyűjtésből származnak, és eltérhetnek az éves adatoktól. 

2.4. Külkereskedelmi termékforgalom 
Behozatal volumene Kivitel volumene 

Időszak előző 
negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb
előző 

negyedév 
= 100,0a 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb 

2009.       
 I. n.év 88,9 75,2 75,2 89,5 77,6 77,6 
 II. n.év 100,9 75,8 75,5 103,8 81,1 79,4 
 III. n.év 104,5 84,5 78,3 105,2 89,6 82,5 
 IV. n.év 104,0 98,5 82,9 104,1 103,1 87,3 
2010.        
 I. n.év 102,2 112,1 112,1 102,2 116,3 116,3 
 II. n.év 104,3 116,5 114,3 105,3 118,0 117,3 
 III. n.év 105,3 117,0 115,6 104,6 117,7 117,7 
 IV. n.év 101,2 113,4 115,1 102,5 114,5 116,9 
2011.       
   I. n.év 103,3 116,3 116,3 104,9 119,3 119,3 
 II. n.év 98,1 107,1 111,5 97,5 108,7 113,8 
 III. n.év 100,3 103,4 108,5 103,0 108,0 111,7 
 IV. n.év       

a Szezonális hatásoktól megtisztított index. A teljes idősor minden publikációval módosulhat. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.5. Foglalkoztatottak száma és a munkanélküliség 
Foglalkoztatottak számaa Munkanélküliséga 

Időszak 
ezer fő 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőlb ezer fő 

előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

rátája (%) 

2009.       
 I. n.év 3 736,0 97,9 97,9 402,8 121,2 9,7 
 II. n.év 3 765,3 98,1 98,0 401,4 125,8 9,6 
 III. n.év 3 752,7 96,5 97,5 435,3 133,1 10,4 
 IV. n.év 3 751,1 97,4 97,5 441,7 131,2 10,5 
2010.       
 I. n.év 3 688,0 98,7 98,7 497,8 123,6 11,9 
 II. n.év 3 748,0 99,5 99,1 473,2 117,9 11,2 
 III. n.év 3 790,7 101,0 99,8 465,4 106,9 10,9 
 IV. n.év 3 773,7 100,6 100,0 461,7 104,5 10,9 
2011.       
 I. n.év 3 701,6 100,4 100,4 489,6 98,3 11,7 
 II. n.év 3 776,8 100,8 100,6 460,6 97,3 10,9 
 III. n.év 3 822,1 100,8 100,7 461,8 99,2 10,8 
 IV. n.év 3 815,4 101,1 100,8 458,4 99,3 10,7 

a A munkaerő-felmérés adatai alapján, a 15–64 éves népességen belül. 
b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 

2.6. Alkalmazásban állók nettó nominális keresete és fogyasztóiár-index 
Alkalmazásban állók nettó 

nominális keresetea Fogyasztóiár-index 

Időszak előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 
előző 

negyedév = 
100,0 

előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőlb 

2009.      
 I. n.év 100,1 100,1 101,1 103,0 103,0 
 II. n.év 101,9 101,0 102,4 103,6 103,3 
 III. n.év 103,6 101,8 101,6 105,0 103,9 
 IV. n.év 101,4 101,8 100,0 105,2 104,2 
2010.      
 I. n.év 111,8 111,8 101,9 106,0 106,0 
 II. n.év 107,3 109,5 101,8 105,3 105,7 
 III. n.év 105,5 108,2 100,1 103,8 105,1 
 IV. n.év 103,1 106,8 100,5 104,3 104,9 
2011.      
 I. n.év 103,5 103,5 101,8 104,2 104,2 
 II. n.év 107,0 105,3 101,6 104,0 104,1 
 III. n.év 106,5 105,7 99,6 103,4 103,9 
 IV. n.év 108,7 106,4 101,1 104,1 103,9 

a A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai.  

b A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.7. A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg egyenlege 
(millió euró) 

Folyó fizetési mérleg egyenlegea Tőkemérleg egyenlegea 
Időszak tárgynegyed- 

évben évkezdettőlb tárgynegyed- 
évben évkezdettőlb 

2009.     
 I. n.év –673 –673 237 237 
 II. n.év 124 –549 369 606 
 III. n.év 302 –248 299 904 
 IV. n.év 66 –181 189 1 093 
2010.     
 I. n.év 257 257 501 501 
 II. n.év 371 627 526 1 027 
 III. n.év 260 888 508 1 534 
 IV. n.év 176 1 064 201 1 735 
2011.     
 I. n.év 217 217 484 484 
 II. n.év 530 747 329 813 
 III. n.év 381 1 128 715 1 529 
 IV. n.év     

a Adatforrás: MNB. Az adatok visszamenőlegesen folyamatosan változhatnak. A speciális célú – külföldön tevékenysé-
get végző, passzív pénzközvetítői funkciót betöltő – vállalatok adatai nélkül. 

b A tárgynegyedév végéig. 

2.8. Szállítás 

Áruszállítás, árutonna-
kilométer alapján 

Helyközi 
személyszállítás, 

utaskilométer alapján 

Helyi személyszállítás, 
utaskilométer alapján 

Időszak előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőla
előző év 
azonos 

negyedév = 
100,0 

évkezdettőla
előző év 
azonos 

negyedév 
= 100,0 

évkezdettőla 

2009.       
 I. n.év 89,9 89,9 94,5 94,5 94,7 94,7 
 II. n.év 86,9 88,3 97,7 96,2 92,6 93,7 
 III. n.év 93,9 90,2 90,9 94,3 94,6 94,0 
 IV. n.év 104,8 93,7 100,4 95,7 95,8 94,4 
2010.       
 I. n.év 106,8 106,8 102,4 102,4 91,8 91,8 
 II. n.év 105,4 106,1 98,0 100,0 93,4 92,6 
 III. n.év 99,1 103,6 102,4 100,9 93,4 92,8 
 IV. n.év 93,2 100,8 101,8 101,1 96,7 93,8 
2011.       
 I. n.év 106,6 106,6 98,6R 98,6R 101,5 101,5 
 II. n.év 101,2 103,8 102,4R 100,6R 101,4 101,5 
 III. n.év 98,9R 102,2R 104,4 101,9R 100,1R 101,0R 
 IV. n.év 96,4 100,7 105,3 102,8 99,1 100,5 

a A tárgynegyedév végéig, az előző év azonos időszaka = 100,0. 
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2.9. Telefon- és internet-előfizetések száma 
Vezetékestelefon- Mobiltelefon- 

Időszak 
fővonalak 
száma az 

időszak végén 
(ezer) 

hívások 
időtartama 
(millió perc) 

előfizetések 
száma az 

időszak végén 
(ezer) 

hívások 
időtartama 
(millió perc) 

Internet-
előfizetések 
az időszak 

végén (ezer) 

2009.      
 I. n.év 3 114 1 553 12 112 4 038 2 315 
 II. n.év 3 112 1 367 11 889 4 183 2 431 
 III. n.év 3 112 1 311 11 783 4 172 2 599 
 IV. n.év 3 110 1 431 11 792 4 274 2 804 
2010.      
 I. n.év 2 987 1 385 11 883 4 174 2 892 
 II. n.év 2 972 1 283 11 866 4 406 2 976 
 III. n.év 2 953 1 267 11 833 4 400 3 150 
 IV. n.év 2 933 1 325 12 012 4 482 3 341 
2011.      
 I. n.év 2 914 1 359 11 893 4 358 3 460 
 II. n.év 2 886 1 335 11 704 4 550 3 667 
 III. n.év 2 884 1 318 11 669 4 567 3 984 
 IV. n.év      
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3. A bruttó hazai termék (GDP) alakulása* 

2010 2011.  
III. n.év  

2011.  
I–III. n.év  Megnevezés Megoszlás, 

2010 (%) 
az előző év azonos időszaka = 100,0 

GDP összesena 100,0b 101,3 101,4 101,8 
A GDP termelése 

Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 3,8 83,7 128,5 126,8 

Ipar 26,9 113,4 103,5 106,8 
Építőipar 4,4 91,1 85,7 89,1 
Kereskedelem, javítás, szálláshely-

szolgáltatás és vendéglátás 11,2 98,4 98,1 99,6 
Szállítás, raktározás 5,7 100,5 100,5 101,0 
Információ, kommunikáció 5,7 104,8 101,4 101,3 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 4,7 95,7 94,4 92,8 
Ingatlanügyletek 9,0 100,2 99,7 98,7 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység, adminisztratív és 
szolgáltatást támogató tevékenység 8,1 96,9 96,0 99,4 

Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás, oktatás, humán 
egészségügyi, szociális ellátás 17,7 97,2 100,1 99,5 

Művészet, szórakozás, szabadidő, 
egyéb szolgáltatás 2,9 103,4 104,8 102,2 

A GDP felhasználása 
Belföldi felhasználás 93,5 99,5 97,4 99,0 
Ebből:     

végső fogyasztás összesen 75,1 97,9 99,8 99,9 
– háztartások tényleges 

fogyasztása 64,4 97,3 100,0 100,1 
Ebből:     

háztartások fogyasztási kiadása 51,8 97,9 100,1 99,9 
természetbeni társadalmi juttatás 

a kormányzattól 11,2 95,1 99,1 101,3 
természetbeni társadalmi juttatás 

a háztartásokat segítő non-
profit intézményektől 1,5 96,2 101,9 98,4 

– közösségi fogyasztás 10,7 101,1 98,6 98,6 
bruttó felhalmozás 18,4 106,4 88,5 94,4 

– bruttó állóeszköz-felhalmozás 18,0 90,3 91,4 93,6 
Termékek és szolgáltatások     

export 86,5 114,3 107,6 110,2 
import 80,0 112,8 103,3 107,7 
kiviteli (+), illetve behozatali (-) 

többlet 6,5 x x x 

* Negyedéves adatok alapján. A GDP 2010-ben folyó áron 26 billió 748 milliárd Ft volt. 
a Az adatok 2011 szeptemberétől kezdődően TEÁOR 2008 szerinti bontásban vannak közölve. 
b A termelés esetében ágazatok összesen, alapáron = 100,0; a felhasználás esetében GDP összesen = 100,0. 
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4. A nemzetgazdaság beruházásai* 

2010 2011 2011.  
IV. n.év  

Ág 
2011 

(milliárd 
forint) az előző év azonos időszaka = 

100,0 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 238,8 74,5 106,8 111,7 
Bányászat, kőfejtés 19,6 52,4 126,0 112,8 
Feldolgozóipar 1 229,0 109,4 124,2 118,4 
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 235,2 110,6 91,9 85,2 
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 129,2 106,4 87,0 97,6 
Építőipar 74,8 93,8 79,0 72,3 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 304,2 93,9 95,9 99,2 
Szállítás, raktározás  574,2 87,5 76,7 75,5 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 36,0 97,0 88,6 90,8 
Információ, kommunikáció 148,4 95,4 85,7 95,2 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 47,8 104,4 81,6 70,6 
Ingatlanügyletek 662,9 82,9 79,6 82,1 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 74,5 102,0 107,4 102,4 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 81,0 95,9 102,1 142,1 
Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 141,0 85,9 100,1 126,3 
Oktatás 130,5 155,2 80,2 63,7 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 85,7 101,0 142,2 138,7 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 58,6 122,1 94,8 96,3 
Egyéb szolgáltatás 28,0 98,3 93,8 87,2 
Összesen 4 299,5 94,9 95,5 95,5 

* Az adatok évközi adatgyűjtésből származnak. 
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5. A mezőgazdasági termékek felvásárlása 

2011. 
2010. év 

dec. jan–dec. Megnevezés 
Megoszlás, 
2011. jan–
dec. (%) az előző év azonos időszaka = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 41,6 75,6 45,1 93,7 

Ebből:     
gabonafélék 22,3 79,9 39,2 87,7 
zöldségfélék 7,1 62,2 163,8 116,4 
gyümölcsök 3,7 64,1 37,3 73,6 

Élő állatok és állati termékek 58,4 96,8 106,5 105,5 
Ebből:     

élő állatok 44,1 100,7 102,5 104,8 
állati termékek 14,3 88,4 120,7 107,5 

Összesen 100,0 85,7 77,3 100,2 

6. Állatállomány 
2009. 2010. 2011. 2008. 

dec. 1. jún. 1. dec. 1. jún. 1. dec. 1. jún. 1. dec. 1. Megnevezés 
ezer db indexa 

Szarvasmarha 701 703 700 706 682 689 698 102,3 
Ebből:         

tehén 324 320 312 315 309 325 328 106,1 
Sertés 3 383 3 181 3 247 3 208 3 169 3 130 3 032 95,7 
Ebből:         

anyakoca 230 225 226 228 219 219 210 95,9 
Juh 1 236 1 292 1 223 1 204 1 181 1 131 1 095 92,7 
Baromfib 39 716 49 290 40 264 51 640 42 213 49 125 41 747 98,9 
Ebből:         

tyúkfélék 31 165 38 547 32 128 39 428 31 848 37 200 33 006 103,6 
a Előző év azonos időpontja = 100,0. 
b Gyöngyös nélkül. 
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7. Az ipar főbb adatai* 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2011. Megnevezés Megoszlás, 
2010 (%)a 2010. 

év dec. jan–dec. 
Ipari termelésb 100,0 110,6 102,1 105,4 

Bányászat, kőfejtés 0,4 78,1 122,6 116,1 
Feldolgozóipar 92,4 111,9 102,8 105,8 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 9,9 99,3 106,1 102,5 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 1,2 97,4 112,3 124,4 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 3,3 119,3 94,5 97,4 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 7,0 102,1 101,6 98,1 
Vegyi anyag, termék gyártása 4,6 113,7 105,1 107,7 
Gyógyszergyártás 3,0 106,3 93,6 109,2 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 6,5 107,7 110,1 109,4 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 6,3 112,7 105,5 112,9 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 20,3 122,3 96,8 94,6 
Villamos berendezés gyártása 4,5 87,6 81,1 89,1 
Gép, gépi berendezés gyártása 5,6 141,7c 124,8c 144,1c 
Járműgyártás 17,6 118,1 101,7 111,8 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 2,4 95,0 101,4 103,8 

Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás 7,3 101,0 99,4 98,9 

Ipari értékesítésb x 106,6 98,1 101,5 
Alkalmazásban állók számad x 98,7 100,6 103,4 
A termelékenység indexed x 112,3 101,9 101,9 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron, a legalább 5 főt foglalkoztató gazdálkodói kör = 100,0. 
b Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 
c Az indexek szervezeti és ágazati átsorolásokat is tükröznek, amely a gép, gépi berendezés gyártása ágazatban 

növelte, más ágazatokban (zömében a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásban) csökkentette a 
volumenindexeket. (A változás hasonló irányban befolyásolta az értékesítés ágazati dinamikáját is.) 

d Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
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8. Az ipar belföldi értékesítése* 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2011. Megnevezés Megoszlás,
 2010 (%)a 2010. év 

dec. jan–dec. 

Arány, 
2011.  

jan–dec. 
(%)a,b 

Belföldi értékesítés összesenc 100,0 97,0 94,3 94,9 44,9 
Bányászat, kőfejtés 0,6 77,9 124,6 109,7 90,0 
Feldolgozóipar 50,2 99,0 103,6 99,4 29,5 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 12,6 97,8 102,2 96,7 65,9 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 0,5 98,6 96,8 106,1 17,9 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 3,5 111,7 95,1 93,3 55,4 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 9,2 93,4 110,9 93,9 70,6 
Vegyi anyag, termék gyártása 3,8 114,1 112,7 107,2 45,3 
Gyógyszergyártás 1,0 79,9 103,6 109,9 17,3 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 5,4 95,6 106,4 98,8 40,7 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 4,5 104,0 106,6 113,7 39,3 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 2,3 137,3 76,5 81,9 5,6 
Villamos berendezés gyártása 1,1 99,5 90,2 95,6 14,9 
Gép, gépi berendezés gyártása 1,3 77,0 125,9 135,0 12,4 
Járműgyártás 2,7 97,6 93,2 104,1 7,8 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 2,3 90,0 99,3 99,4 50,2 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 49,2 94,1 86,6 87,7 91,6 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron. Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
b A belföldi értékesítés aránya az ágazat összes értékesítésében. 
c Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 
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9. Az ipar exportértékesítése* 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2011.  Megnevezés Megoszlás,
 2010 (%)a 2010. év 

dec. jan–dec. 

Arány, 
2011.  

jan–dec. 
(%)a,b 

Exportértékesítés összesenc 100,0 116,9 102,4 107,6 55,1 
Bányászat, kőfejtés 0,0 89,3 146,6 228,2 10,0 
Feldolgozóipar 96,6 116,7 102,8 108,0 70,5 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása 4,7 107,9 106,6 106,4 34,1 

Textília, ruházat, bőr és bőrtermék 
gyártása 1,4 96,6 117,8 127,6 82,1 

Fafeldolgozás, papírtermék 
gyártása, nyomdai tevékenység 2,1 130,5 95,5 102,9 44,6 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 2,8 122,4 152,4 111,4 29,4 
Vegyi anyag, termék gyártása 3,8 112,5 101,4 106,1 54,7 
Gyógyszergyártás 3,7 112,9 104,2 108,6 82,7 
Gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi termék gyártása 5,3 117,1 116,1 116,4 59,3 
Fémalapanyag, fémfeldolgozási 

termék gyártása 5,7 112,2 102,7 111,6 60,7 
Számítógép, elektronikai, optikai 

termék gyártása 28,4 120,3 89,5 96,0 94,4 
Villamos berendezés gyártása 5,7 84,9 85,5 88,6 85,1 
Gép, gépi berendezés gyártása 7,3 158,0 124,0 143,7 87,6 
Járműgyártás 24,0 118,8 102,0 112,1 92,2 
Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, 

berendezés üzembe helyezése, 
javítása 1,7 102,9 103,9 107,4 49,8 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 3,3 123,6 95,3 95,8 8,4 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a Folyó áron. Az adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra vonatkoznak. 
b Az exportértékesítés aránya az ágazat összes értékesítésében. 
c Az ipar összesen adatok teljes körűek, az ágazati adatok a legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásokra 

vonatkoznak. 

10. Építőipar 
Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2010. 2011. Megnevezés Megoszlás, 
2010 (%) 

dec. jan–dec. dec. jan–dec. 
Épületeken végzett munka 53,7 95,8 94,5 89,0 88,7 
Egyéb építményeken végzett munka 46,3 78,2 84,5 112,5 96,2 
Építőipar összesen (építőipari 

termelés) 100,0 87,3 89,6 99,2 92,2 
Ebből:      

épületek építése 28,1 83,8 91,4 89,6 85,8 
egyéb építmények építése 26,2 67,9 77,6 132,9 100,7 
speciális szaképítés 45,7 101,6 96,9 90,7 91,2 
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11. Kiskereskedelmi forgalom 

Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2011.  Megnevezés 

2011. jan–
dec., folyó 

áron 
(milliárd forint) 

2010. 
év dec. jan–dec. 

Élelmiszer- és élelmiszer jellegű 
vegyes kiskereskedelem 3 515,8 98,0 100,2 100,3 

Ebből:     
élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelem 3 188,4 97,5 100,0 100,2 
élelmiszer-, ital-, dohányáru- 

kiskereskedelem 327,5 102,8 102,9 101,2 
Nem élelmiszertermék 2 952,0 99,2 102,3 101,1 
Ebből:     

iparcikk jellegű vegyes 
kiskereskedelem 236,3 90,7 105,7 99,1 

textil-, ruházati és lábbeli-
kiskereskedelem 384,3 98,2 92,9 96,1 

bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-
kiskereskedelem 1 045,4 98,4 106,5 99,1 

könyv-, újság-, papíráru- és 
egyébiparcikk-kiskereskedelem 718,9 102,3 100,1 104,4 

gyógyszer-, gyógyászatitermék-, 
illatszer-kiskereskedelem 471,4 100,7 100,1 103,1 

Üzemanyag-kiskereskedelem 1 431,7 94,5 95,5 97,7 
Kiskereskedelem összesen 7 899,5 97,9 100,4 100,2 
Gépjármű-, járműalkatrész- 

kiskereskedelem 585,5 90,2 102,8 95,5 

12. Külkereskedelmi termékforgalom 
(folyó áron) 

Behozatal Kivitel Az egyenleg értéke 

Devizanem 
érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

a 
tárgyidő-
szakban 

az előző 
év azonos 
időszaká-

ban 
 2011. decembera 
Millió euró 5 547,2 100,1 5 899,2 99,1 352,1 413,6 
Millió dollár 7 360,8 99,7 7 817,9 98,6 457,0 539,0 
Milliárd forint 1 693,4 110,2 1 799,8 108,9 106,4 114,8 
 2011. január–decembera 
Millió euró 72 839,3 110,5 79 795,9 111,7 6 956,6 5 515,2 
Millió dollár 101 258,3 115,8 110 960,8 117,1 9 702,5 7 315,1 
Milliárd forint 20 342,2 111,9 22 291,0 113,2 1 948,8 1 515,7 

a Első becslés. 
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13. Külkereskedelmi termékforgalom országcsoportok szerint, 
2011. január–november 

(folyó áron, millió euró) 

Behozatal Kivitel Az egyenleg értéke 

Országcsoport 
érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

érték 

az előző 
év azonos 
időszaka 
= 100,0 

a 
tárgyidő-
szakban 

az előző 
év azonos 
időszaká-

ban 
Európai Unió (EU–27) 46 934,4 114,3 56 509,0 111,0 9 574,6 9 871,8 
Ebből:       

EU–15 35 148,1 113,5 40 749,0 108,3 5 600,9 6 642,0 
új tagállamok 11 786,3 116,8 15 760,0 118,3 3 973,7 3 229,8 

EU-n kívüli országok 20 357,8 105,3 17 387,7 119,4 –2 970,1 –4 770,2 
Ebből:       

európai országok 8 233,9 123,7 8 441,4 109,4 207,6 1 064,3 
ázsiai országok 9 809,9 88,0 5 532,5 134,2 –4 277,4 –7 024,1 
többi ország 2 314,0 150,9 3 413,8 125,4 1 099,7 1 189,6 

Összesen 67 292,2 111,4 73 896,7 112,8 6 604,5 5 101,6 

14. A külkereskedelmi termékforgalom árufőcsoportok és országcsoportok 
szerint, 2011. január–november 

(millió euró) 

Ebből 
Árufőcsoport 

Európai 
Unió 

(EU–27) EU–15 új 
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok 
Összesen 

 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 3 112,8 2 001,2 1 111,6 240,9 3 353,6 
Nyersanyagok 1 029,0 731,4 297,6 547,1 1 576,1 
Energiahordozók 2 385,7 1 340,5 1 045,2 5 760,9 8 146,6 
Feldolgozott termékek 19 302,8 14 524,6 4 778,2 3 219,8 22 522,6 
Gépek és szállítóeszközök 21 104,2 16 550,4 4 553,8 10 589,2 31 693,3 
Összesen 46 934,4 35 148,1 11 786,3 20 357,8 67 292,2 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 4 217,4 2 356,9 1 860,5 976,3 5 193,7 
Nyersanyagok 1 832,6 1 202,6 630,0 283,5 2 116,0 
Energiahordozók 1 916,6 852,7 1 063,9 717,7 2 634,3 
Feldolgozott termékek 17 202,4 11 426,0 5 776,5 4 354,4 21 556,8 
Gépek és szállítóeszközök 31 340,0 24 910,9 6 429,1 11 055,9 42 395,9 
Összesen 56 509,0 40 749,0 15 760,0 17 387,7 73 896,7 
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15. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei árufőcsoportok és 
országcsoportok szerint, 2011. január–november 

(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

Ebből 
Árufőcsoport 

Európai 
Unió 

(EU–27) EU–15 új 
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok 
Összesen 

 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 104,4 103,2 106,8 124,2 105,6 
Nyersanyagok 109,4 110,1 107,5 102,5 106,9 
Energiahordozók 115,3 136,7 93,7 100,6 104,7 
Feldolgozott termékek 111,8 111,2 114,0 113,2 112,1 
Gépek és szállítóeszközök 110,9 109,6 115,4 95,5 105,2 
Összesen 111,0 110,6 111,9 99,7 107,4 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 97,9 98,7 97,0 108,2 99,8 
Nyersanyagok 109,0 104,1 119,9 121,7 110,7 
Energiahordozók 120,6 107,7 133,8 106,1 116,3 
Feldolgozott termékek 116,4 114,9 119,3 113,7 115,8 
Gépek és szállítóeszközök 105,8 105,3 107,9 122,5 109,6 
Összesen 108,6 107,4 112,2 118,7 110,9 
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16. A külkereskedelmi termékforgalom fontosabb országok szerint, 
2011. január–november 

(folyó áron) 

Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel 
Ország 

millió euró az előző év azonos 
időszaka = 100,0 

Összes forgalom 67 292,2 73 896,7 6 604,5 111,4 112,8 
Ebből:      

Ausztria 4 029,8 4 029,8 0,0 107,6 125,6 
Belgium 1 489,4 1 167,6 –321,8 110,1 118,6 
Csehország 2 183,1 2 781,2 598,1 111,1 123,4 
Dánia 407,5 485,5 78,0 96,2 112,0 
Egyesült Királyság 1 343,3 3 414,3 2 071,0 119,0 95,5 
Finnország 368,5 196,3 –172,2 123,4 86,5 
Franciaország 2 488,3 3 545,7 1 057,5 110,6 108,0 
Görögország 86,7 269,7 183,1 117,9 93,3 
Hollandia 2 896,5 1 844,6 –1 051,9 106,0 88,5 
Horvátország 250,7 906,3 655,6 110,7 114,9 
Lengyelország 3 299,2 2 896,2 –402,9 103,4 119,7 
Németország 16 931,2 18 806,2 1 875,1 115,9 113,3 
Olaszország 2 955,1 3 735,6 780,5 113,9 102,9 
Oroszország 5 806,3 2 409,0 –3 397,2 124,8 103,5 
Portugália 137,7 246,4 108,8 134,4 85,1 
Románia 2 056,0 4 174,3 2 118,3 131,7 117,6 
Spanyolország 811,1 2 053,3 1 242,2 110,2 97,9 
Svájc 517,9 680,4 162,5 112,2 106,2 
Svédország 810,7 751,5 –59,2 148,8 114,3 
Szerbiaa 261,3 895,2 633,9 102,7 115,2 
Szlovákia 3 200,1 3 967,3 767,3 127,9 113,2 
Szlovénia 715,8 807,8 92,0 121,0 117,7 
Ukrajna 823,6 1 513,4 689,8 140,6 114,0 
Japán 1 082,2 395,9 –686,4 81,1 94,3 
Kínab 4 078,8 1 122,7 –2 956,0 95,8 104,8 
Koreai Köztársaság 1 425,3 236,3 –1 188,9 72,1 117,3 
Malajzia 155,8 161,6 5,9 140,7 243,6 
Szingapúr 557,1 588,8 31,7 84,4 147,2 
Tajvan 849,8 68,0 –781,8 91,8 120,1 
Egyesült Államok 1 293,8 1 507,9 214,1 118,9 114,7 

a Koszovó nélkül. 
b Tajvan és Hongkong nélkül. 
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17. Turizmus, vendéglátás  
Az előző év azonos időszaka = 100,0 

2011. Megnevezés 2011. 
jan–dec. 2010. 

év dec. jan–dec. 
Kereskedelmi szálláshelyek     
vendégeinek száma, ezer fő 7 587 104,3 110,5 101,5 
vendégéjszakáinak száma, ezer 19 435 104,3 112,1 99,4 
külföldi vendégek száma, ezer fő 3 671 107,1 120,3 106,0 
külföldiek vendégéjszakáinak száma, ezer 9 920 104,1 120,9 103,2 
belföldi vendégek száma, ezer fő 3 915 101,9 102,6 97,6 
belföldiek vendégéjszakáinak száma, ezer 9 515 104,4 104,5 95,7 
Vendéglátóhelyek forgalma, milliárd Ft 697.9 98,3 94,6 96,3 

18. Áralakulás 

18.1. Termelőiár-indexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2010. 2011. 
Megnevezés 

dec. jan–dec. dec. jan–dec. 
Mezőgazdasági termékek 

termelőiár-indexea 129,0 116,8 110,0 119,3 
Ezen belül:     

növénytermesztési és kertészeti 
termékek 141,7 127,6 104,7 121,6 

élő állatok és állati termékek 109,9 101,8 120,2 115,3 
Az ipar termelőiár-indexe 108,1 104,5 107,5 104,2 
Ezen belül:     

belföldi értékesítés árindexe 110,9 107,3 107,4 106,2 
exportértékesítésiár-index 105,5 101,9 107,5 102,8 

Az építőipar termelőiár-indexeb 101,6c 101,1 102,3c 102,2 
a A 2005. évi értékesítés súlyarányaival számolva. 
b Az építőipar termelőiár-indexére negyedévente állnak rendelkezésre az adatok. 
c IV. negyedév. 
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18.2. Külkereskedelmi árindexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2010. 2011. 
Árufőcsoport 

év jan–nov. nov. jan–nov. 
 Behozatal 
Élelmiszerek, italok, dohány 100,2 99,5 116,5 107,4 
Nyersanyagok 118,9 117,7 121,3 115,8 
Energiahordozók 115,3 113,5 132,9 121,7 
Feldolgozott termékek 101,9 101,5 109,2 104,3 
Gépek és szállítóeszközök 98,4 97,9 110,7 100,0 
Összesen 101,7 101,0 113,1 104,4 
 Kivitel 
Élelmiszerek, italok, dohány 100,2 99,3 121,0 117,0 
Nyersanyagok 114,1 112,2 118,0 121,9 
Energiahordozók 116,3 115,8 135,6 123,0 
Feldolgozott termékek 102,9 102,6 110,0 103,1 
Gépek és szállítóeszközök 100,1 99,4 103,4 98,8 
Összesen 101,6 101,0 107,7 102,4 

18.3. Fogyasztóiár-indexek 
(az előző év azonos időszaka = 100,0) 

2011. 
Árufőcsoport 

év jan. 
2012. 
jan. 

Élelmiszerek 106,6 106,4 105,5 
Szeszes italok, dohányáruk 100,5 101,2 106,7 
Ruházkodási cikkek 102,9 101,7 102,8 
Tartós fogyasztási cikkek 98,6 98,4 98,5 
Háztartási energia 105,7 106,2 106,4 
Egyéb cikkek, üzemanyagok 106,2 106,2 108,5 
Szolgáltatások 102,2 102,5 104,6 
Összesen 103,9 104,0 105,5 
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19. Az alkalmazásban állók száma* 

Átlagos létszám (ezer fő) Az előző év azonos 
időszaka = 100,0 Ágazat 

2010 2011 2010 2011 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 76,7 74,7 92,6 97,4 
Ipar 673,8 692,9 98,9 102,8 
Ebből:     

feldolgozóipar 600,3 621,5 99,0 103,5 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 25,1 24,9 97,9 98,9 
Építőipar 118,3 115,7 100,4 97,8 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 343,4 338,5 99,4 98,5 
Szállítás, raktározás 184,8 182,4 99,2 98,7 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 84,4 83,9 104,9 99,5 
Információ és kommunikáció 66,4 70,5 101,6 106,2 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység 67,5 65,6 96,1 97,3 
Ingatlanügyletek 29,3 29,1 99,2 99,2 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 75,3 79,7 103,9 105,8 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 134,2 146,1 122,1 108,8 
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 262,5 247,0 89,4 94,1 
Oktatás 266,0 262,2 103,7 98,6 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 261,6 245,6 122,6 93,9 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 36,4 35,9 96,5 98,8 
Egyéb szolgáltatás 21,3 21,8 119,6 102,5 
Nemzetgazdaság összesen 2 701,9 2 691,6 101,5 99,6 
Ebből:     

versenyszféra 1 826,7 1 851,3 100,3 101,3 
költségvetési szféra 772,6 734,6 103,3 95,1 

* A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, az összes költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a 
kijelölt nonprofit szervezetek adatai. 

20. Nyilvántartott álláskeresők* 

Létszám (ezer fő) Az előző év azonos időszaka 
= 100,0 Megnevezés 

2010 2011 2010 2011 
Nyilvántartott álláskeresők (regisztrált 

munkanélküliek) számaa 591,3 552,3 97,8 93,4 
Ebből:     

pályakezdő 53,2 52,2 103,7 98,1 
szakképzetlenb 295,1 276,2 101,4 93,6 
diplomás 30,4 30,2 107,0 99,1 
nyilvántartásba belépők 80,8 87,2 106,7 108,0 

* A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak az időszak utolsó hónapjának 20-ára vonatkozó adatai. 
a A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2005. nov. 1-jei 

változásaival összhangban. 
b A szakképzetlenek közé sorolják a legfeljebb 8 általánost és gimnáziumot végzett álláskeresőket. 
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21. Regionális munkaügyi adatok, 2011* 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi 

Területi egység 
száma (ezer fő) ráta (%) 

Közép-Magyarország 1 226,7 119,3 60,2 8,9 
Közép-Dunántúl 444,5 46,1 59,9 9,4 
Nyugat-Dunántúl 409,7 32,8 60,2 7,4 
Dél-Dunántúl 331,2 48,4 51,8 12,8 
Észak-Magyarország 384,7 77,4 48,7 16,8 
Észak-Alföld 504,5 86,4 50,3 14,6 
Dél-Alföld 477,7 57,2 54,5 10,7 
Összesen 3 779,0 467,6 55,8 11,0 

* A munkaerő-felmérés adatai alapján, a 15–64 éves népességen belül. 

22. Az alkalmazásban állók havi nominális átlagkeresete, 2011* 
Bruttó Nettóa Bruttó Nettóa 

Ágazat 
havi átlagkereset (forint) 

kereset indexe 
(az előző év azonos 
időszaka = 100,0) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 153 300 105 925 106,6 104,0 
Ipar 219 485 144 958 106,0 107,9 
Ebből:     

feldolgozóipar 213 145 141 197 106,2 107,7 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 379 711 240 789 104,3 112,7 
Építőipar 156 574 107 598 102,2 102,2 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 196 953 132 380 106,0 107,9 
Szállítás, raktározás 210 146 139 219 105,0 104,8 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 125 757 89 379 102,5 100,2 
Információ és kommunikáció 392 974 249 896 106,8 117,0 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység  456 942 289 044 105,4 117,5 
Ingatlanügyletek 184  829 124 713 101,1 103,0 
Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 303 365 196 874 102,0 109,9 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 149 690 103 626 102,8 101,5 
Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 252 848 161 899 104,1 103,6 
Oktatás 192 984 128 587 98,5 96,7 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás 153 832 106 552 108,1 104,5 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő 192 407 129 034 106,9 105,1 
Egyéb szolgáltatás 162 093 110 690 108,0 105,7 
Nemzetgazdaság összesen 213 054 141 127 105,2 106,4 
Ebből:     

versenyszféra 217 878 144 447 105,3 108,0 
költségvetési szféra 203 516 134 323 103,8 102,0 

* Az adatok a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkoznak. 
a A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított. 
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23. A háztartások pénzvagyona* 
(folyó áron, milliárd forint) 

Megnevezés 2010. dec. 31. 2011. dec. 31. 
Készpénz és betétek 9 974,5 10 700,1 
Ebből:   

készpénz, forint 1 938,3 2 267,5 
betét, forint 6 287,0 6 800,6 

Nem részvény értékpapír 1 593,6 1 729,8 
Hitelek, kölcsönök 257,6 266,5 
Tulajdonosi részesedés 10 237,6 10 509,5 
Ebből:   

részvények, üzletrészek 7 878,7 8 259,6 
befektetési jegyek 2 359,0 2 249,9 

Biztosítástechnikai tartalékok 6 001,6 3 016,8 
Ebből:   

életbiztosítási díjtartalék 1 667,3 1 610,0 
nyugdíjpénztári vagyon 4 018,4 1 099,4 

Háztartások bruttó pénzvagyona 
(háztartások követelései) 28 909,5 27 183,7 

Hitelek, kölcsönök 10 585,5 10 425,9 
Ebből:   

hitelintézetek ingatlanhitele 4 377,5 4 267,4 
hitelintézetek fogyasztási és egyéb 

hitele 4 246,0 4 284,0 
egyéb hitel 1 962,0 1 874,6 

Háztartások tartozásai 11 231,1 11 115,5 
Háztartások nettó pénzügyi vagyona 17 678,3 16 068,2 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. 
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24. Államháztartás és központi költségvetés, 2012. január* 
(folyó áron) 

Az éves 
előirányzat 2011. jan. 

Bevételek, kiadások Milliárd forint 
százalékában 

Az államháztartás egyenlegea 107,3 x x 
Ebből:    
Központi költségvetés    
Bevételek 811,1 8,6 116,1 
Ebből:    

gazdálkodó szervezetek befizetései 72,1 5,1 126,5 
fogyasztáshoz kapcsolt adók 365,9 10,0 110,8 
lakosság befizetései 154,0 9,2 89,4 
költségvetési szervek bevételei  106,3 11,2 171,4 
szakmai fejezeti kezelésű 

előirányzatok bevételei 90,0 5,8 131,8 
kamatbevételek 9,2 15,5 159,5 

Kiadások 725,8 7,2 89,7 
Ebből:    

egyedi és normatív támogatás 10,0 4,2 107,7 
fogyasztói árkiegészítés 10,4 11,2 110,9 
lakásépítési támogatások 2,7 2,3 119,9 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Alao 69,1 8,1 130,8 
költségvetési szervek kiadásai 218,7 9,1 97,6 
szakmai fejezeti kezelésű 

előirányzatok kiadásai 113,8 4,6 54,1 
garancia és hozzájárulás a TB 

alapok kiadásaihoz 56,3 8,3 105,2 
helyi önkormányzatok támogatása 118,5 11,4 87,1 
kamatkiadások 75,1 7,1 135,0 
hozzájárulás az EU költségvetéséhez 23,2 8,8 110,4 

Egyenleg (privatizációs bevétel nélkül) 85,3 x x 

* Adatforrás: Nemzetgazdasági Minisztérium. 
a Helyi önkormányzatok nélkül. 
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25. Fizetési mérleg* 
(millió euró) 

Megnevezés 2010. I–III. n.év 2010 2011. I–III. n.év 
Áruk    

kivitel 50 099 68 978 57 607 
behozatal 47 758 65 749 54 131 
egyenleg 2 340 3 229 3 475 

Szolgáltatások    
bevétel 10 963 14 648 11 295 
kiadás 8 623 11 740 9 075 
egyenleg 2 340 2 908 2 219 
ebből:    

idegenforgalom 1 745 2 229 1 746 
Jövedelmek    

bevétel 3 153 4 223 3 270 
kiadás 7 315 9 692 7 958 
egyenleg –4 162 –5 468 –4 688 

Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege 370 395 122 
Folyó fizetési mérleg egyenlege 888 1 064 1 128 
Nem adóssággeneráló finanszírozás, 

egyenleg 512 1 135 241 
Ebből:    

részvény és egyéb részesedés, 
újrabefektetett jövedelem 

   

- külföldön, egyenleg –320 –1 033 –488 
- Magyarországon, egyenleg 1 377 2 771 –806 

portfólióbefektetésekből részvény és egyéb 
részesedés, egyenleg –545 –603 1 534 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. Az adatok meghatározott időrend szerint revideáltak. A speciális célú – külföldön 
tevékenységet végző, passzív pénzközvetítői funkciót betöltő – vállalatok adatai nélkül. 

26. Külföldi adósságállomány* 
(millió euró) 

Megnevezés 2010. szept. 30. 2010. dec. 31. 2011. szept. 30. 
Bruttó 108 531 107 315 109 186 
Nettó 52 668 51 178 49 474 
Ebből:    

államháztartás és MNB 15 671 16 487 17 038 

* Adatforrás: Magyar Nemzeti Bank. A speciális célú – külföldön tevékenységet végző, passzív pénzközvetítői funkciót 
betöltő – vállalatok adatai nélkül, és a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke nélkül. 
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27. A Budapesti Értéktőzsde összefoglaló adatai* 
(milliárd forint) 

Piaci tőkeérték Az azonnali forgalom 
Értékpapír 2011. 

jan. 31. 
2012. 

jan. 31. 2011 2012. 
jan. 

Összesen 19 106,6 15 964,9 4 224,0 393,6 
Ebből:     

részvények 6 176,3 5 050,0 3 846,1 382,4 
államkötvények 8 906,9 8 093,8 266,9 1,8 
kincstárjegyek 1 303,1 1 329,7 17,3 0,0 

* Adatforrás: Budapesti Értéktőzsde. 

28. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe (BUX)* 
(1991. január 2. = 1000,00) 

Megnevezés 2011. jan. 2011 2012. jan. 
Maximum 23 246,88 24 451,38 19 286,15 
Minimum 21 745,86 14 929,76 16 107,72 
Záró érték (az időszak végén) 22 709,35 16 974,24 18 891,07 

* Adatforrás: Budapesti Értéktőzsde. 
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29. Területi adatok 
Gazdasági szervezetek 

beruházásainak  
teljesítményértéke, 

2011b 

Ipari 
termelés*, 

2011c 

Építőipari 
termelés, 
2011b,c 

Területi egység 
A népesség 
megoszlása 

(%)a 
milliárd 
forint 

egy lakosra 
jut  

(ezer forint) 

az előző év azonos 
időszaka = 100,0 

Budapest 17,4 1 225,9 705,4 102,7 96,1 
Pest 12,4 243,3 195,9 104,7 100,3 

Közép-Magyarország 29,8 1 469,2 493,0 103,4 97,0 
Fejér 4,3 139,3 327,1 111,2 97,9 
Komárom-Esztergom 3,1 79,5 255,8 93,0 72,7 
Veszprém 3,6 65,6 184,3 110,9 102,0 

Közép-Dunántúl 11,0 284,5 260,3 101,6 89,9 
Győr-Moson-Sopron 4,5 320,9 711,5 115,7 97,2 
Vas 2,6 76,4 297,4 112,0 140,7 
Zala 2,9 35,3 123,3 104,1 74,2 

Nyugat-Dunántúl 9,9 432,6 435,2 112,8 99,1 
Baranya 3,9 75,8 194,3 100,3 88,9 
Somogy 3,2 60,9 192,1 101,0 61,4 
Tolna 2,3 53,8 234,0 107,1 111,1 

Dél-Dunántúl 9,4 190,5 203,3 102,5 80,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 6,9 162,9 239,2 109,0 85,9 
Heves 3,1 62,9 204,8 116,0 45,8 
Nógrád 2,0 16,8 84,2 105,2 93,4 

Észak-Magyarország 12,0 242,6 204,2 110,5 70,5 
Hajdú-Bihar 5,4 142,9 265,1 110,0 98,1 
Jász-Nagykun-Szolnok 3,9 60,8 157,8 94,7 110,0 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,6 63,8 115,1 121,1 106,3 

Észak-Alföld 14,8 267,5 181,0 103,8 103,7 
Bács-Kiskun 5,2 148,3 283,6 104,9 113,7 
Békés 3,6 56,0 155,5 105,7 98,1 
Csongrád 4,2 107,1 254,4 102,2 84,2 

Dél-Alföld 13,1 311,4 238,8 104,0 99,0 
Összesen 100,0 3 198,2 320,7 105,4 92,2 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. 
a 2011. január 1-jei népességgel számolva. 
b Székhely szerinti adatok. 
c A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adatai, az összesen azonban teljes körre vonatkozik. 
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29. Területi adatok (folytatás) 
Nettó nominális kereset, 

2011a 
Lakásépítés, 

2011 

Területi egység 
forint 

az előző év 
azonos idő-

szaka = 
100,0 

használatba 
vett lakások 

száma 

az előző év 
azonos idő-

szaka = 
100,0 

tízezer 
lakosra jutób 

Budapest 175 771 108,2 3 192 51,6 18,4 
Pest 128 395 105,0 3 272 69,8 26,4 

Közép-Magyarország 165 850 107,7 6 464 59,4 21,7 
Fejér 132 283 103,9 435 72,3 10,2 
Komárom-Esztergom 135 228 104,0 231 64,3 7,4 
Veszprém 117 165 103,8 589 129,7 16,5 

Közép-Dunántúl 128 939 103,9 1 255 88,7 11,5 
Győr-Moson-Sopron 136 544 106,2 800 49,8 17,8 
Vas 120 607 103,5 234 49,2 9,1 
Zala 111 553 102,5 205 55,3 7,2 

Nyugat-Dunántúl 126 139 104,7 1 239 50,5 12,5 
Baranya 120 649 102,7 372 77,8 9,5 
Somogy 114 116 104,3 309 32,8 9,7 
Tolna 126 932 106,8 120 67,4 5,2 

Dél-Dunántúl 119 754 104,3 801 50,1 8,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén 117 947 104,9 266 39,8 3,9 
Heves 129 551 106,1 190 73,9 6,2 
Nógrád 110 980 103,6 104 71,2 5,1 

Észak-Magyarország 120 043 105,1 560 52,3 4,7 
Hajdú-Bihar 119 386 103,8 593 92,1 11,0 
Jász-Nagykun-Szolnok 111 377 104,4 211 58,4 5,5 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 646 106,0 342 65,8 6,2 

Észak-Alföld 114 249 104,8 1 146 75,1 7,7 
Bács-Kiskun 114 189 104,2 508 73,3 9,7 
Békés 108 890 102,1 191 65,2 5,3 
Csongrád 117 838 101,4 491 54,6 11,6 

Dél-Alföld 114 149 102,7 1 190 63,1 9,1 
Összesen 141 127 106,4 12 655 60,8 12,7 

a Székhely szerinti adatok. 
b 2011. január 1-jei népességgel számolva. 
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30. Nemzetközi konjunktúra-jelzőszámok 
30.1. Bruttó hazai termék (GDP)* 

2011a 2011. 
II. n.év 

2011. 
III. n.év 

2011. 
IV. n.év 

Ország, országcsoport összesen 
(milliárd 

euró) 

egy főre 
jutó 

(PPS)b,c 

volumenindex, 
előző év azonos időszaka = 100,0 

EU–27 12 649,1 24 400 101,6 101,7 101,4 100,9 
Ausztria 300,9 30 800 102,9 103,9 102,7 101,5 
Bulgária 39,0 10 700 102,2 102,0 101,6 .. 
Csehország 157,5 19 400 101,8 102,0 101,2 .. 
Észtország 16,0 15 700 107,5 108,4 108,5 104,0 
Görögország 217,8 21 900 94,5 92,6 95,0 .. 
Lengyelország 369,3 15 300 104,0 104,6 104,2 .. 
Litvánia 30,4 14 000 105,8 106,5 107,3 104,5 
Magyarország 99,3 15 800 101,7 101,7 101,5 101,5 
Németország 2 570,0 28 800 103,0 102,9 102,7 102,0 
Olaszország 1 586,2 24 600 100,5 100,8 100,3 99,5 
Portugália 171,6 19 500 98,1 99,0 98,3 .. 
Szlovákia 69,9 18 000 103,3 103,5 103,0 103,4 
Szlovénia 35,8 20 700 101,1 100,7 99,9 .. 

Egyesült Államok 10 838,9 .. 101,7 101,6 101,5 101,6 
Japán 4 218,4 .. 99,1 98,3 99,4 99,0 

* Adatforrás: EUROSTAT. A negyedéves volumenindexek szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazítottak. 
Észtország és Görögország esetében az adatok kiigazítatlanok. 

a EUROSTAT előrejelzés. 
b Vásárlóerő-egység. 
c Az adatok 2010-re vonatkoznak. 
 

30.2. Külkereskedelmi termékforgalom, 2011. január–november* 
Behozatal Kivitel 

Ország, országcsoport 
milliárd euró 

előző év 
azonos 

időszaka = 
100,0a 

milliárd euró 

előző év 
azonos 

időszaka = 
100,0a 

Egyenleg, 
milliárd euró 

EU–27 4 050,6 111,7 3 979,8 112,0 –70,8 
Ausztria 126,5 115,0 118,1 112,0 –8,5 
Bulgária 21,1 121,0 18,5 131,0 –2,6 
Csehország 100,3 115,0 107,6 117,0 7,3 
Észtország 11,6 140,0 11,1 142,0 –0,5 
Görögország 39,2 89,0 20,2 139,0 –19,0 
Lengyelország 137,8 112,0 124,5 112,0 –13,3 
Litvánia 20,8 130,0 18,4 131,0 –2,3 
Magyarország 67,8 111,0 74,5 113,0 6,6 
Németország 828,8 114,0 973,9 112,0 145,2 
Olaszország 370,1 111,0 344,3 112,0 –25,8 
Portugália 53,3 103,0 39,1 116,0 –14,2 
Szlovákia 51,0 114,0 52,6 118,0 1,6 
Szlovénia 23,4 113,0 23,1 114,0 –0,4 

* Adatforrás: EUROSTAT. 
a Folyó euróárak alapján. 
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30.3. Ipari termelés volumenindexe* 
(előző év azonos időszaka = 100,0) 

2011. 
Ország, országcsoport 2011. 

év III. n.év IV. n.év okt. nov. dec. 
EU–27 103,3 103,4 100,1 101,0 100,2 99,0 
Ausztria .. 106,3 .. 104,5 102,5 .. 
Bulgária 104,9 103,1 101,0 102,5 101,2 99,4 
Csehország 106,9 103,7 103,8 101,7 105,4 104,4 
Észtország 117,6 117,3 100,2 102,3 100,9 97,4 
Görögország 91,2 94,5 88,3 85,9 91,7 87,6 
Lengyelország 107,3 105,7 108,9 107,1 109,8 110,0 
Litvánia 107,6 107,9 99,7 98,6 101,1 99,3 
Magyarország 105,4 102,0 104,5 103,2 103,5 106,7 
Németország 107,5 108,1 102,6 104,1 104,1 99,3 
Olaszország 100,0 99,5 96,6 96,0 95,9 98,3 
Portugália 97,9 97,3 96,1 100,2 96,8 91,1 
Románia 106,0 105,7 103,4 104,8 103,4 101,9 
Szlovákia 106,9 105,6 103,1 107,8 100,4 100,9 
Szlovénia 103,1 101,0 99,7 100,8 100,9 97,1 

Egyesült Államok 104,1 103,7 103,7 104,4 103,8 102,9 
Japán 96,4 97,7 97,6 99,8 95,8 97,3 

* Víz- és hulladékgazdálkodás nélkül. A havi és a negyedéves adatok munkanaptényezővel kiigazítottak. 
 Adatforrás: EUROSTAT, OECD. 

30.4. Fogyasztóiár-index* 
(előző év azonos időszaka = 100,0) 

2011. 
Ország, országcsoport 2011. 

év III. n.év IV. n.év okt. nov. dec. 
EU–27 103,1 103,0 103,2 103,3 103,4 103,0 
Ausztria 103,6 103,8 103,7 103,8 103,9 103,4 
Bulgária 103,4 103,1 102,5 103,0 102,6 102,0 
Csehország 102,1 102,0 102,8 102,6 102,9 102,8 
Észtország 105,1 105,4 104,4 104,7 104,4 104,1 
Görögország 103,1 102,1 102,6 102,9 102,8 102,2 
Lengyelország 103,9 103,7 104,2 103,8 104,4 104,5 
Litvánia 104,1 104,6 104,0 104,2 104,4 103,5 
Magyarország 103,9 103,4 104,1 103,8 104,3 104,1 
Németország 102,5 102,7 102,7 102,9 102,8 102,3 
Olaszország 102,9 102,7 103,7 103,8 103,7 103,7 
Portugália 103,6 103,1 103,8 104,0 103,8 103,5 
Románia 105,8 104,2 103,4 103,6 103,5 103,2 
Szlovákia 104,1 104,1 104,7 104,6 104,8 104,6 
Szlovénia 102,1 101,5 102,6 102,9 102,8 102,1 

Egyesült Államok 103,2 103,8 103,3 103,5 103,4 103,0 
Japán 99,7 100,1 99,7 99,8 99,5 99,8 

* Harmonizált fogyasztóiár-indexek (HICP) az Európai Unióra és tagállamaira. 
 Adatforrás: EUROSTAT, OECD. 
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30.5. Munkanélküliségi ráta* 
(%) 

2011. 
Ország, országcsoport 2011. 

év III. n.év IV. n.év okt. nov. dec. 
EU–27 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 
Ausztria 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 
Bulgária 11,1 11,0 11,0 10,9 11,0 11,2 
Csehország 6,8 6,6 6,7 6,6 6,7 6,8 
Észtország .. 11,3 .. .. .. .. 
Franciaország 9,7 9,7 9,8 9,7 9,8 9,9 
Lengyelország 9,6 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 
Litvánia .. 15,3 .. .. .. .. 
Magyarország 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,9 
Németország 5,9 5,8 5,6 5,7 5,6 5,5 
Portugália 12,7 12,7 13,2 13,0 13,2 13,6 
Románia 7,3 7,5 7,2 7,3 7,3 7,0 
Spanyolország 21,6 22,1 22,8 22,7 22,9 22,9 
Szlovákia 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,4 
Szlovénia 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 

Egyesült Államok 8,9 9,1 8,7 8,9 8,7 8,5 
Japán 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 

* Szezonálisan kiigazított harmonizált ráták. 
 Adatforrás: EUROSTAT. 

30.6. Devizaárfolyamok* 
 

2011. 
Ország, országcsoport 2010. 

év III. n.év okt. nov. dec. 
Eurózóna, euró 0,75 0,74 0,71 0,75 0,77 
Bulgária, leva 1,46 1,45 1,40 1,46 1,51 
Csehország, korona 18,76 18,33 17,71 18,87 19,93 
Dánia, korona 5,58 5,51 5,32 5,54 5,75 
Egyesült Királyság, font 0,64 0,64 0,62 0,64 0,65 
Lengyelország, zloty 2,97 3,26 3,10 3,36 3,45 
Lettország, lat 0,53 0,53 0,50 0,52 0,54 
Litvánia, litas 2,58 2,56 2,47 2,57 2,67 
Magyarország, forint 208,02 216,66 216,81 229,27 243,13 
Románia, lej 3,19 3,23 3,10 3,24 3,34 
Svédország, korona 6,71 6,86 6,43 6,82 6,89 

Japán, jen 81,31 76,86 78,01 77,51 77,44 

* Nemzeti valuta/USD-középárfolyam, az időszak végén. 
 Adatforrás: EUROSTAT. 
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31. A népmozgalom összefoglaló adatai* 

Élveszü-
letések 

Halálozá-
sok 

Termé-
szetes 

szaporo-
dás, 

fogyás (–) 

Élveszü-
letések 

Halálozá-
sok Év, hónap  

Népesség 
az 

időszak 
végén 

(ezer fő)a 
száma ezer lakosra 

Ezer élve-
szülöttre 
jutó egy 

éven aluli 
meghalt 

1990 10 373 125 679 145 660 –19 981 12,1 14,0 14,8 
2001 10 175 97 047 132 183 –35 136 9,5 13,0 8,1 
2002 10 142 96 804 132 833 –36 029 9,5 13,1 7,2 
2003 10 117 94 647 135 823 –41 176 9,3 13,4 7,3 
2004 10 098 95 137 132 492 –37 355 9,4 13,1 6,6 
2005 10 077 97 496 135 732 –38 236 9,7 13,5 6,2 
2006 10 066 99 871 131 603 –31 732 9,9 13,1 5,7 
2007 10 045 97 613 132 938 –35 325 9,7 13,2 5,9 
2008 10 031 99 149 130 027 –30 878 9,9 13,0 5,6 
2009 10 014 96 442 130 414 –33 972 9,6 13,0 5,1 
2010 9 986 90 335 130 456 –40 121 9,0 13,0 5,3 
2011+ 9 962 88 050 128 700 –40 650 8,8 12,9 4,9 
2010.        
január 10 012 7 980 11 479 –3 499 9,4 13,5 4,0 
február 10 009 7 425 10 586 –3 161 9,7 13,8 3,9 
március 10 008 8 183 11 402 –3 219 9,6 13,4 4,6 
április 10 006 7 406 10 674 –3 268 9,0 13,0 4,1 
május 10 003 7 010 10 629 –3 619 8,3 12,5 6,8 
június 10 001 7 174 10 193 –3 019 8,7 12,4 4,6 
július 9 999 7 797 10 945 –3 148 9,2 12,9 5,9 
augusztus 9 997 7 473 10 063 –2 590 8,8 11,9 5,0 
szeptember 9 995 7 673 10 469 –2 796 9,3 12,7 5,3 
október 9 992 7 389 11 430 –4 041 8,7 13,5 5,7 
november 9 989 7 347 10 595 –3 248 8,9 12,9 6,5 
december 9 986 7 478 11 991 –4 513 8,8 14,1 7,6 
2011.+        
január 9 983R 7 610R 12 000R –4 390R 9,0 14,2R 6,3 
február 9 979R 6 603 11 342R –4 739R 8,6 14,8 4,2 
március 9 976R 7 049R 11 765R –4 716R 8,3 13,9 4,5 
április 9 973R 6 361 10 676R –4 315R 7,8 13,0 7,2 
május 9 971R 6 758R 10 719R –3 961R 8,0 12,7 6,8 
június 9 970R 7 324R 9 876R –2 552R 8,9 12,1R 4,2 
július 9 969R 8 052R 10 065R –2 013R 9,5 11,9 4,6 
augusztus 9 968R 7 926R 10 205R –2 279R 9,4 12,1R 3,7 
szeptember 9 968R 7 920R 9 402R –1 482R 9,7 11,5R 4,3 
október 9 966R 7 643R 10 919R –3 276R 9,0 12,9R 5,9 
november 9 965R 7 353R 10 462R –3 109R 9,0 12,8R 3,8R 
december 9 962 7 451 11 269 –3 818 8,8 13,3 4,2 
jan–dec. 9 962 88 050 128 700 –40 650 8,8 12,9 4,9 
2011. jan–dec. 

2010. jan–dec. 
százalékában 99,8 97,5 98,7 101,3 97,7 98,9 92,8 

* Születéskor várható élettartam, 2010: férfi: 70,5 év,  nő: 78,1 év, átlag: 74,4 év. 
Nettó (tisztított) reprodukciós együttható 2010-ben 0,606. (A 2010. évi halandósági tábla alapján számítva.) 
a A népesség számok a 2001. február 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok. 
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32. Regisztrált bűncselekmények 
Összesen Az előző év azonos időszaka = 100,0 

Megnevezés 
2010 2011 ezen belül: 

Budapesten 2010 2011 ezen belül: 
Budapesten 

Bűncselekmények száma, 
ezer 447,2 451,4 107,6 113,5 100,9 97,1 

Ebből:       
bűntett 159,5 162,2 46,2 104,1 101,7 100,5 
vétség 287,7 289,2 61,4 119,5 100,5 94,7 

A bűncselekményekből:       
személy elleni erőszakos, 

ezera 39,3 38,6 6,7 134,9 97,7 101,9 
közterületen elkövetett, 

ezer 117,2 109,3 39,0 112,2 93,3 94,1 
Százezer lakosra jutó 

bűncselekmény 4 465,5 4 520,2 6 205,3 113,7 101,2 96,5 
Sértett természetes 

személyek száma, ezer 248,2 261,3 67,4 116,2 105,3 107,7 
Ebből:       

gyermekkorú sértett, ezer 
fő 6,6 8,9 0,7 129,9 134,8 128,0 

Vagyon elleni 
bűncselekménnyel okozott 
kár, milliárd Ft 140,0 123,6 46,2 137,7 88,3 92,1 

Az eljárások során megtérült 
kár, milliárd Ft 11,9 7,7 1,8 160,1 65,0 54,9 

Gazdasági 
bűncselekmények 
elkövetési értéke, milliárd 
Ft 34,4 33,4 7,1 82,8 97,1 53,6 

Elkobzással biztosított érték, 
milliárd Ft 4,2 5,1 0,4 139,1 121,9 21,3 

Bűnelkövetők száma, ezer 122,5 112,9 14,2 109,7 92,1 84,7 
Ebből:       

fiatalkorú, ezer fő 11,2 11,0 1,1 112,0 98,2 96,3 
külföldi állampolgár, ezer fő 4,2 4,9 0,5 104,6 116,6 88,6 

Adatforrás: www.crimestat.b-m.hu, Kriminálstatisztikai Értesítő, ENYÜBS. 
a A 2008. december 31-ig "erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények" néven szereplő bűncselekményi kategória 

megszűnt. 2009. január 1-től új, speciális bűncselekményi csoport került bevezetésre "személy elleni erőszakos 
bűncselekmények" néven. 
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FÜGGELÉK 
2009-től a publikációkban használt TEÁOR’08 nómenklatúra szerinti 

nemzetgazdasági ágak teljes és a tájékoztatásban előforduló 
közérthető, rövid megnevezései 

 
Teljes megnevezés TEÁOR’08 Rövid megnevezés 

A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat A Mezőgazdaság 
B Bányászat, kőfejtés B Bányászat 
C Feldolgozóipar C Feldolgozóipar 
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicioná-

lás 
D Energiaipar 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulla-
dékgazdálkodás, kármentesítés 

E Víz- és hulladékgazdálko-
dás 

F Építőipar F Építőipar 
G Kereskedelem, gépjárműjavítás G Kereskedelem 
H Szállítás, raktározás H Szállítás és raktározás 
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás I Vendéglátás 
J Információ, kommunikáció J Információ és kommuni-

káció 
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység K Pénzügyi szolgáltatás 
L Ingatlanügyletek L Ingatlanügyletek 
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M Tudományos és műszaki 

tevékenység 
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevé-

kenység 
N Adminisztratív szolgálta-

tás 
O Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombizto-

sítás 
O Közigazgatás 

P Oktatás P Oktatás 
Q Humán egészségügyi, szociális ellátás Q Egészségügyi szolgáltatás 
R Művészet, szórakoztatás, szabadidő R Művészet és szabadidő 
S Egyéb szolgáltatás S Egyéb szolgáltatás 
T Háztartás munkaadói tevékenysége, termék elő-

állítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 
T Háztartások tevékenysége 

U Területen kívüli szervezet U Területen kívüli szervezet 
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