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2012 január–májusában az ipari termelés volumene 0,7%-kal, az építőipari 
termelésé 11%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző év azonos időszaká-
ban. A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom első öt havi 
volumene 1,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a kereskedelmi szál-
láshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor 4,6%-kal megha-
ladta a 2011. január–májusit. A külkereskedelmi termékforgalomban a 
kivitel első öt hónapra becsült euróértéke 0,9%-os csökkenést, a behozata-
lé 0,4%-os növekedést mutat.
A január–májusi időszak során a születések száma 5,8%-kal, a halálozáso-
ké 0,6%-kal volt magasabb, mint a megelőző év ugyanezen időszakában, 
május végén az ország becsült lélekszáma 9 millió 942 ezer fő volt, mintegy 
16 ezerrel kevesebb az egy évvel azelőttinél. A március–májusi időszak 
átlagában a foglalkoztatottak száma 3 millió 811 ezer fő volt, másfél száza-
lékkal több az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A foglalkoztatási arány 
(56,7%) 1,3 százalékponttal, a munkanélküliségi ráta (11,3%) 0,3 százalék-
ponttal emelkedett. Az év első öt hónapjában a nettó átlagkereset 142 700 
forint volt, 1,7%-kal több, mint egy esztendővel korábban. Az első félév 
átlagában a fogyasztói árak 5,6%-kal haladták meg az egy évvel azelőtti 
árszínvonalat.

Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok
A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint 2012-ben a világ-
gazdasági növekedés az előző évinél lassabb, 3,5%-os lesz. A növekedést 
visszafogja az euróövezet gazdasági-pénzügyi helyzete, amely kedvezőtle-
nül hat a fejlődő országok gazdasági teljesítményére is. A globális gazdaság 
egyik motorjának számító kínai gazdaság teljesítménybővülése 2012 első 
felében 7,8%-os volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
2012 I. negyedévében az európai gazdaság szerény növekedésével ellentét-
ben a hazai gazdasági teljesítmény két év után először csökkent: a bruttó 
hazai termék (GDP) 0,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A 
felhasználási oldalról pozitívan járult hozzá a gazdasági teljesítményhez a 
külkereskedelem, ugyanakkor csak mérsékelni tudta a belső fogyasztás 
okozta gazdasági visszaesés mértékét. A termelési oldalról az előző évi 
növekedés fő tényezőinek számító mezőgazdaság és ipar teljesítménye 
csökkent.
A 2012. június 1-jei állatösszeírás előzetes adatai szerint a főbb állatfajok 
közül a szarvasmarhák száma 733 ezer volt, 41 ezerrel több, mint egy évvel 
korábban. A sertések száma 3 millió alá csökkent, a juhállomány kismérték-
ben nőtt, és megközelítette az 1,2 milliót. A 45,7 milliós baromfiállomány 
8,6%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a tyúkok, a 
libák, a kacsák és a pulykák száma egyaránt csökkent.
A mezőgazdasági termékek termelőiár-színvonala a tavalyi magas bázis-
hoz képest idén január–májusban 1,0%-kal csökkent. A növénytermesztési 
és kertészeti termékek ára 2012. januártól rendre alacsonyabb volt, mint 
egy évvel korábban, az első öt hónap átlagában a csökkenés mértéke 6,6% 
volt. Az élő állatok és állati termékek ára – a tavaly ilyenkori 16%-os növe-
kedés után – idén 12%-os emelkedést mutatott az előző év azonos idősza-
kához képest.
Az ipar bruttó kibocsátása a március–májusi időszakban alacsonyabb volt 
az egy évvel korábbinál, a csökkenés mértéke márciusban 1,6, áprilisban 
3,1, májusban 0,4%-os volt. (A termelés a munkanaphatástól megtisztított 

adatok szerint májusban 1,9%-kal nőtt.) Öt hónap egészét tekintve a terme-
lés volumene 0,7%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, a külpiaci értéke-
sítés gyakorlatilag stagnált, a hazai kereslet pedig továbbra sem érte el az 
egy évvel korábbit (–1,9%).
Az ipar nemzetgazdasági ágai közül a termelés több mint kilenctizedét adó 
feldolgozóipar termelési volumene az első öt hónapban 0,4%-kal, az ener-
giaszektor kibocsátása pedig 4,3%-kal csökkent, míg a kis súlyt képviselő 
bányászat termelése 10,7%-kal volt több, mint egy évvel korábban.
Az első öt hónapban a feldolgozóipar alágainak több mint felében növeke-
dés következett be. Az ipari termelésből legnagyobb súllyal részesedő jár-
műgyártás bruttó kibocsátása 8,6%-kal nőtt, elsősorban a közútigépjármű-
gyártás jelentős teljesítménynövekedésének köszönhetően. (Ebben a szak-
ágazatban több mint 14%-kal termeltek többet, mint egy évvel korábban.) 
Ugyanakkor a másik jelentős súlyú alág, a számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása 15%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, ami főként a 
híradás-technikai berendezések és az elektronikus fogyasztási cikkek iránti 
kereslet visszaesésével magyarázható. A termelésből mintegy egytizeddel 
részesedő, nagyobbrészt belföldre értékesítő élelmiszeripar kibocsátása 
mindkét értékesítési irány keresletbővülésének köszönhetően 8,0%-kal 
nőtt. A közepes súlyú gumi-, műanyag- és építőanyag-gyártásában, vala-
mint a kohászat, fémfeldolgozásban 4,5, illetve 5,2%-kal nőtt a termelés 
volumene. A kisebb súlyú alágak közül a textil- és bőriparban, valamint a 
fa-, papír- és nyomdaiparban azonban 3,3, illetve 3,2%-os csökkenés 
következett be.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében január–májusban az 
alkalmazásban állók létszáma nagyobb mértékben (1,7%-kal) csökkent, 
mint az ipari termelés, így az egy főre jutó ipari termelés 1,0%-kal nőtt az 
egy évvel korábbihoz képest.
Májusban az új rendelések volumene 4,1%-kal csökkent a 2011. májusi-
hoz képest, mindkét értékesítési irány új megrendeléseinek mérséklődése 
következtében. A hóvégi összes rendelésállomány – a korábbi megrende-
léseknek köszönhetően – 25%-kal volt nagyobb a tavaly ilyenkorinál.
Az ipari termelői árak az első öt hónapban átlagosan 7,1%-kal nőttek 
tavaly január–májushoz képest. A belföldi értékesítés árszínvonala 7,4%-kal 
emelkedett. Meghatározó mértékű árnövekedés a hazai piacon nagyobb 
arányban részesedő ágazatokban következett be: a kokszgyártás, kőolaj-
feldolgozásban (27%), az energiaiparban (6,9%) és az élelmiszeriparban 
(4,5%). Az exportértékesítés árszínvonala – a forint gyengülése mellett – 
6,8%-kal nőtt.
Az építőipar termelési volumene az első öt hónapban 10,8%-kal (ezen belül 
májusban 15,2%-kal) maradt el a tavaly ilyenkoritól. Mindkét építményfő-
csoportban csökkent a bruttó kibocsátás: a termelési érték 56%-át képvise-
lő épületek építése építményfőcsoport termelése 12,8, az egyéb építménye-
ké 8,2%-kal csökkent.
Az első öt hónapban 40%-kal nagyobb volumenű új szerződést kötöttek az 
előző év azonos időszakához képest, ami – az alacsony bázis mellett – a 
korábbi hónapokban a kommunális beruházásokra, valamint a vasút- és 
útfelújításra kötött szerződések eredménye. A május végi szerződésállo-
mány 2,9%-kal nőtt az egyéb építmények 15%-os növekedésének köszön-
hetően, az épületek építésének szerződésállománya ugyanakkor 17%-kal 
alacsonyabb volt május végén, mint egy évvel korábban.
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A kiskereskedelmi forgalom volumene májusban 3,0%-kal, január–
májusban 1,0%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. (A naptárha-
tástól megtisztított adatok 2,5, illetve 1,0%-os csökkenést mutatnak.)
Az év első öt hónapjában az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiske-
reskedelem eladásai 0,6%-kal emelkedtek, a nem élelmiszertermékek for-
galma viszont 1,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. 
Ezen utóbbin belül a bútor- és műszakicikk-üzletek eladási volumene 6,8%-
kal maradt el a 2011. január–májusitól. Az előző évi bővülés után idén a 
gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek forgalma 2,1%-kal, a 
könyv-, számítástechnika-, és egyébiparcikk-üzleteké pedig 0,4%-kal csök-
kent. A textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelem eladási volumene ugyan-
akkor 2,7%-kal, az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma pedig 
3,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az üzemanyag-kiskereskede-
lem eladásai 3,1%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól, miközben a 
járműüzemanyagok mintegy 17%-kal drágultak.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-kiske-
reskedelem eladásai – az előző évi alacsony bázishoz képest – 2012 első 
öt hónapjában 2,3%-kal emelkedtek.
2012 első öt hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken 2,6 millió ven-
dég 6,5 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6, a vendégéj-
szakáké 4,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mérteket. A 
növekedés a csaknem tizedével (9,7%) élénkülő külföldivendég-forgalom-
nak köszönhető, miközben a belföldi vendégéjszakák 1,1%-kal csökkentek. 
Kiemelkedő teljesítmény jellemezte a négycsillagos szállodákat, ahol a 
vendégek 15, a vendégéjszakák száma 16%-kal emelkedett a vizsgált idő-
szakban. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele folyó áron egy év alatt 
5,7%-kal nőtt, és elérte a 92 milliárd forintot. Az árbevétel 54%-át kitevő 
szállásdíjbevételek 8,3%-kal emelkedtek. A szállodai szobakihasználtság 
41,3% volt, ezen belül az öt-, illetve négycsillagos hotelek ugyanakkor átlag 
feletti kihasználtsággal működtek.
Az ország összes vendéglátóhelyének – a kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó egységeivel együtt – 2012 január-májusában 280 milliárd forint 
bevétele volt, ami alig (0,2%-kal) haladta meg az előző évit.
A külkereskedelmi termékforgalomban a 2012. január–májusi időszakra 
vonatkozó első becslés szerint az export euróértéke 0,9%-kal csökkent, 
miközben az importé 0,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. A 
külkereskedelmi mérleg az első öt hónapot 2,8 milliárd eurós aktívummal 
zárta, 425 millió euróval kevesebbel, mint az előző év azonos időszakában.
2012 első négy hónapjában a kivitel volumene 0,7%-kal növekedett, a 
behozatalé ugyanakkor 0,2%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Az időszakon belül az első két hónapban mért, a forgalom mindkét irányát 
jellemző egy számjegyű bővülést márciusban csökkenés váltotta fel, amely 
tendencia áprilisban folytatódott. Az árufőcsoportok közül a január–áprilisi 
időszakban a gépek és szállítóeszközök kivitelének, valamint behozatalának 
volumene 5,4%-kal, illetve 3,9%-kal maradt el az előző év azonos időszaki-
tól, a többi árufőcsoport esetében a forgalom mindkét irányában bővült a 
volumen. Az első négy hónap átlagában az export forintárszintje 6,9%-kal, 
az importé pedig 9,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, amely révén 
a cserearány 2,5%-kal romlott. A vizsgált időszakban a forint a főbb devi-
zákhoz képest 10%-kal gyengült, ezen belül az euróhoz viszonyítva 9,5%-
os, a dollárhoz mérten pedig 16%-os volt a leértékelődés mértéke.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint a folyó fizetési mérleg 2012 
első negyedévét 186 millió eurós többlettel zárta, ami a mérleg 156 millió 
eurós romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest. A folyó fizetési mér-
leg részmérlegei közül az áruforgalmi egyenleg 183 millió euróval romlott, 
de még így is közel 1,2 milliárd eurós többlet alakult ki. A reálgazdasági 
tranzakciók másik csoportjában, a szolgáltatások esetében ezzel szemben a 
mérleg javulása volt megfigyelhető: a 606 millió eurós aktívum 151 millió 
euróval haladta meg az egy évvel korábbit. A csoporton belül a többlet közel 
kétharmada az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz kötődik. A jövedelmek 
esetében a bevételek és a kiadások összege alig változott, így az egyenleg 
ugyanúgy 1,4 milliárd eurós hiányt mutat, mint 2011 első negyedévében. 
Az ide tartozó tételek közül a legnagyobb értékű, 1,0 milliárd eurós nettó 
jövedelemkiáramlás a közvetlen tőkebefektetésekhez kapcsolódik. A viszon-

zatlan folyó átutalások esetében az első negyedév során 154 millió eurós 
hiány keletkezett, ami a részmérleg 120 millió eurós romlását jelenti az egy 
évvel ezelőttihez viszonyítva. A tőkemérleg és a folyó fizetési mérleg együt-
tes egyenlegeként kialakuló – úgynevezett felülről számított – külfölddel 
szembeni finanszírozási képesség 675 millió eurót tett ki az év első 
negyedévében, amely érték 119 millió euróval alacsonyabb az egy évvel 
korábbihoz képest. A folyó fizetési mérlegben, valamint a tőkemérlegben 
elszámolt EU-transzferek együttes egyenlege 604 millió eurós többletet 
mutat, 10 millió euróval kevesebbet a 2011. első negyedévihez képest.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012. március végén a 
nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli egyéb tőke 
nélküli külföldi adósságállománya 100,2 milliárd euró volt, a nettó adós-
ságállomány pedig 46,1 milliárd eurót tett ki. Egy év alatt a bruttó adós-
ságállomány 8,4%-kal, a nettó pedig 12%-kal csökkent. A bruttó adósság-
állomány 52%-a, a nettónak pedig a 36%-a az államháztartást vagy az 
MNB-t terhelte. A bruttó adósságállomány csökkenése túlnyomórészt, a 
nettóé pedig kizárólag a magánszektorban végbement folyamatokkal 
magyarázható.
Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya (helyi 
önkormányzatok nélkül) – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai 
alapján – az első félévben 518 milliárd forint volt, feleakkora összegű, 
mint 2011 azonos időszakában. Az államháztartás bevétele 6,8 billió forin-
tot tett ki, 12%-kal többet, mint egy évvel korábban, a kiadása pedig 7,3 
billió forintra teljesült, 2,8%-kal nagyobb összegre, mint 2011 első hat 
hónapjában. Mindhárom alrendszer egyenlege javult, a legnagyobb mér-
tékben, 315 milliárd forinttal a központi költségvetésé, amelynek első fél-
éves hiánya 592 milliárd forint volt. A központi költségvetéshez hasonlóan 
a bevételek növekedési üteme a társadalombiztosítási alapok esetében is 9 
százalékponttal meghaladta a kiadásokét, amelynek következtében a deficit 
(3 milliárd forint) mintegy 185 milliárd forinttal alacsonyabb a tavaly 
ilyenkorihoz képest. Az elkülönített állami pénzalapok esetében a mérlegja-
vulás a szufficitet növelte, ugyanis a 78 milliárd forintot kitevő bevételi 
többlet 16 milliárd forinttal több a 2011. első félévinél.
Előzetes adatok szerint a kormányzati szektor – eredményszemléletben 
számított – 2012 első negyedéves egyenlege 282 milliárd forint hiányt 
mutat, ami a bruttó hazai termék 4,0%-ának felel meg. A tavalyi év első 
negyedévében a kormányzati szektor bevételeit a magán-nyugdíjpénztári 
vagyon átvétele 2687 milliárd forinttal növelte meg. Ezt az egyszeri bevételt 
jelentő tételt figyelmen kívül hagyva a hiány egy év alatt 155 milliárd forint-
tal, GDP-arányosan pedig 2,3 százalékponttal mérséklődött. A deficit csök-
kenése abból adódott, hogy a bevételek növekedése nagyobb ütemű volt, 
mint a kiadásoké (7,2, illetve 1,4%).

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2012 első öt hónapjában több 
születés és halálozás, illetve mérsékeltebb népességcsökkenés jellemezte 
hazánkat.
Az előzetes adatok szerint 2012. január–májusban 36 364 gyermek szüle-
tett, 5,8%-kal több az egy évvel korábbinál, a születési arányszám pedig 0,5 
ezrelékponttal, 8,8 ezrelékre emelkedett. Az év mind az öt eddig feldolgozott 
hónapját a születések számának és arányának növekedése jellemezte, 
összességében 1979-cel több újszülött jött világra. Az elhunytak 56 881 fős 
száma 0,6%-kal (367 fővel) volt magasabb a tavaly ilyenkorinál. A halálo-
zási arányszám 13,8 ezrelék volt, szemben a 2011. január–májusi 13,7 
ezrelékkel. A csecsemőhalálozások aránya egy év alatt 5,8 ezrelékről 5,5 
ezrelékre mérséklődött.
A születések száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a halálozásoké, 
így a természetes fogyás üteme valamelyest lassult. A természetes népes-
ségcsökkenés mértéke 20 517 fő volt, 1612 fővel kevesebb, mint 2011 első 
öt hónapjában. Az időszak végén a népesség becsült lélekszáma 9 millió 
942 ezer fő volt.
2012. március–májusban – a 15–64 éves népességen belül – 58 ezer fővel 
többen dolgoztak, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak száma 
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átlagosan 3 millió 811 ezer fő volt, ez 1,5%-kal meghaladta a 2011. márci-
us–májusit, a foglalkoztatási arány pedig 1,3 százalékponttal 56,7%-ra 
emelkedett. A férfi foglalkoztatottak száma 25, a női 33 ezer fővel bővült, 
így a férfiak 61,9, a nők 51,7%-a volt foglalkoztatott. A munkaerőpiacon kis 
létszámban jelen lévő 15–24 évesek foglalkoztatottsága az egy évvel koráb-
bihoz képest lényegében nem változott (17,9%), miközben a legjobb mun-
kavállalási korú 25–54 évesek (74,1%) és az idősebb 55–64 évesek 
(36,8%) körében nőtt a foglalkoztatottak száma és aránya.
A munkanélküliek létszáma – szintén a 15–64 évesek körében – 485 ezer 
fő volt, 19 ezer fővel több, mint 2011 március–májusában, a munkanélkü-
liségi ráta pedig 0,3 százalékpontos (mintavételi hibahatáron belüli) emel-
kedés mellett 11,3%-ot tett ki. A növekedésben kisebb részben a nők, 
nagyobb részben a férfiak munkanélküliségének növekedése játszott szere-
pet. A férfiakat 11,6, a nőket 10,9%-os munkanélküliségi ráta jellemezte. A 
15–24, illetve a 25–54 évesek munkanélkülisége (27,0, illetve 10,5%) 
emelkedett a 2011. március–májusihoz viszonyítva. A munkanélküliek 
46,5%-a egy éve vagy annál hosszabb ideje keresett állást, a munkanélkü-
liség átlagos időtartama 18,2 hónapra mérséklődött.
Az intézményi munkaügyi statisztika legfrissebb létszámadatai szerint 2012 
első öt hónapjában a nemzetgazdaság megfigyelt szervezeteinek1  körében 
az alkalmazásban állók átlagos létszáma 2 millió 649 ezer fő volt, 18,2 
ezerrel (0,7%-kal) kevesebb a 2011. január–májusinál. A visszaesés a teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók 8,5 ezer fős, illetve a részmunkaidősök 
9,7 ezer fős csökkenéséből adódott. A versenyszférában 1 millió 808 ezer 
főt alkalmaztak, ami 29,5 ezerrel elmaradt az egy évvel ezelőttitől. A költség-
vetés területén – a közfoglalkoztatás növekvő súlyának következtében – 
megállt a 2012 februárjáig tartó csökkenés. Közfoglalkoztatás keretében az 
egy évvel korábbihoz képest 26 ezer fővel többen dolgoztak, számuk átla-
gosan 73 ezer fő volt, és döntően teljes munkaidőben, fizikai munkakörben 
és az egészségügy területén álltak alkalmazásban. Összességében a köz-
szférában dolgozók 737 ezer fős száma 10 ezerrel meghaladta az egy évvel 
korábbit. (A közfoglalkoztatottak nélküli adatok szerint a költségvetési 
intézményekben alkalmazottak száma 16 ezer fővel, 664 ezerre mérséklő-
dött.) A kisebb súlyú nonprofit szervezeteknél dolgozók száma 104 ezer 
főre emelkedett.
2012. január–májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos 
bruttó keresete – a számviteli nyilvántartások alapján – 220 700 forint volt, 
ami nominálisan 4,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az átlagos 
havi nettó kereset összege2 142 700 forint volt, ez 1,7%-kal meghaladta a 
2011. január–májusit. Ezen belül a vállalkozások területén 149 700 forint, a 
költségvetési szervezeteknél 127 800 forint, míg a nonprofit szférában  
128 200 forint volt a „kézhez kapott” kereset összege. A versenyszférát és 
a megfigyelt nonprofit szervezeteket keresetnövekedés jellemezte (3,9, 

illetve 3,0%), miközben a költségvetésben (3,8%) csökkenés következett 
be. (A közszféra átlagkeresetének dinamikáját a teljes munkaidős közfoglal-
koztatottak létszámának 3,6-szeres növekedése visszafogta, miközben a 
döntően az egészségügyet érintő garantált bérminimum változása élénkítet-
te.) A közfoglalkoztatottak figyelmen kívül hagyásával a nettó keresetek a 
költségvetés területén 0,9%-kal emelkedtek. A költségvetési szférában és a 
nonprofit szervezeteknél a foglalkoztatottak bizonyos körének – az adó- és 
járulékváltozások ellentételezése céljából – a keresetbe nem tartozó havi 
kompenzációt fizettek ki. Ez az intézkedés 2012. január–májusban a költ-
ségvetésben a teljes munkaidősök mintegy 57%-át, a nonprofit szférában 
8,5%-át érintette, összege pedig átlagosan bruttó 10 400, illetve 10 200 
forint volt.
A fogyasztói árak emelkedése – a májusi lassulás után – júniusban gyor-
sult (5,6%), amit a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok jelentős 
drágulása erősített. Idén a forint gyengülése mellett az áfa és a jövedékiadó-
emelés hatása is fokozta az inflációt: az adóváltozások hatását kiszűrve a 
drágulás január–júniusban 3,5%-os volt. Összességében az első félév 
átlagában a fogyasztóiár-növekedés 5,6% volt, míg tavaly ilyenkor 4,1%. 
Uniós összehasonlításban – a júniusi harmonizált adatok szerint – továbbra 
is hazánkban a legnagyobb az áremelkedés mértéke.
2012 első felében legnagyobb mértékben, 10,8%-kal a szeszes italok, 
dohányáruk drágultak. Az egyéb cikkek, üzemanyagok árszínvonala is jelen-
tősen, 8,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Bár az üzemanya-
gok ára az elmúlt időszakban mérséklődött, az első félév átlagában így is 
16%-kal került többe az egy évvel korábbinál. (Három év alatt – 2009 I. 
félévéhez képest – az autóbenzin literenkénti ára 171 forinttal, a gázolajé 
pedig 183 forinttal drágult.) A háztartási energia árszínvonala is az átlagot 
meghaladóan, 7,0%-kal emelkedett, ezen belül a távfűtésért 11,3, a vezeté-
kes gázért pedig 7,1%-kal kellett többet fizetni. A 2011. I. félévi 7,8%-os 
áremelkedés után idén további 4,9%-kal drágultak az élelmiszerek, ezen 
belül a tojás mintegy 40%-kal, a sertészsiradék 29%-kal, a sertés-, illetve 
marhahús pedig több mint 10%-kal került többe az egy évvel korábbinál. A 
liszt ára viszont 10,4%-kal, az idényáras élelmiszereké pedig 11,5%-kal 
csökkent. A szolgáltatások áremelkedésének mértéke a tavalyihoz képest 
idén megduplázódott: 2012 első felében 4,2%-kal emelkedett az árszínvo-
nal. Ezen belül a lakbér, lakásszolgáltatás 5,4%-kal, a hírközlés 4,8%-kal, a 
közlekedési szolgáltatás pedig 3,3%-kal drágult. A ruházkodási cikkek ára 
2,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Árcsökkenés továbbra 
is csak a tartós fogyasztási cikkek piacán következett be (1,3%).
2012 első felében a lakosság különböző jövedelmi csoportjait – az eltérő 
fogyasztási szerkezet ellenére – a fogyasztói árak változása közel azonos mér-
tékben érintette.

1 A legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél. 

2  A korábbi évek módszertanának megfelelően családi kedvezmény nélkül számított.
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2.) 2012. január–június

Megnevezés 2011
2012.

január–május június január–június
Fogyasztóiár-index 103,9 105,6 105,6 105,6
Államháztartás egyenlege, milliárd forint –1 734 –344 –174 –518
Ebből:

központi költségvetés –1 718 –404 –189 –592
társadalombiztosítási alapok –83 –2 –1 –3

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012
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1. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2012. január–május

Megnevezés 2011
2012.

január–április május január–május

Ipari indexek
Termelés 105,4 99,2 99,6 99,3
Értékesítés belföldre 94,9 98,4 96,7 98,1
Értékesítés exportra 107,6 99,7 101,7 100,1
Létszám 103,4 98,5 97,2 98,3
Termelékenység 101,9 100,7 102,6 101,0

Építőipari termelés indexe 92,2 90,7 84,8 89,2
Mezőgazdasági értékesítés indexe 100,2 114,3 108,4 113,5
Kiskereskedelmi forgalom indexe 100,2 99,6 97,0 99,0
Behozatal értéke, millió euró 73 023 23 945R 6 293 30 238

értékindexe 110,8 100,0 101,8 100,4
Kivitel értéke, millió euró 79 909 26 070R 6 995 33 065

értékindexe 111,8 98,4R 101,7 99,1
Árindexek

Ipari termelői árak 104,2 106,9 107,8 107,1
Ipari belföldi értékesítési árak 106,2 107,4 107,4 107,4
Mezőgazdasági termelői árak 119,3 97,7 101,8 99,0
Behozatali forintárak 105,0 109,6 .. ..
Kiviteli forintárak 102,9 106,9 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 692 2 639 2 689 2 649
Index 99,6 99,4 98,9 99,3

Munkanélküliségi rátaa), % 11,0 .. .. 11,3b)
Bruttó átlagkereset, ezer forint 213,1 219,4 225,7 220,7

nominális index 105,2 103,9 106,4 104,4
Nettó átlagkereset, ezer forint 141,1 141,9 145,8 142,7

nominális index 106,4 101,1 103,8 101,7
a) A 15–64 éves népességen belül. 
b) 2012. március–május időszakában. 
R Revideált adat.
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