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Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
•	 A	 Nemzetközi	 Valutaalap	 legfrissebb	 előrejelzése	 szerint	 a	 globális 

gazdaság	 növekedése	 2014-ben	 gyorsulni	 fog:	 a	 2013.	 évi	 3,0%-os	
emelkedést	2014-ben	3,6%-os	bővülés	követi.

•	 2014	első	két	hónapjában	a	fejlett	országok	makrogazdasági	folyama-
tai	kedvezően	alakultak.	Részben	emiatt	a	Fed	monetáris	politikájában	
fordulat	 következett	 be,	 ami	 számos	 feltörekvő	 ország	 devizájának	
leértékelődéséhez	vezetett.	A	globális	befektetői	félelmeket	ugyanakkor	
erősítette	az	ukrán	belpolitikai	helyzet	alakulása.

•	 A	változó	nemzetközi	pénz-	és	tőkepiaci	környezet,	valamint	a	folytató-
dó	 jegybanki	 kamatcsökkentés	hatására	 az	 euróval	 szemben	a	 forint 
átlagárfolyama	2014	január–februárjában	4,4%-kal	gyengült	az	előző	
év	azonos	időszakához	képest.

•	 2013-ban	 a	 nagy	 nemzetgazdaságok	 többségében,	 az	 Egyesült	
Államokban,	 Kínában,	 Indiában	 és	 Japánban	 nőtt	 a	 teljesítmény,	
ugyanakkor	az	Európai	Unió	gazdasága	gyakorlatilag	stagnált	az	előző	
évihez	képest.

•	 A	több	mint	egy	évig	tartó	mérséklődő	tendencia	2013	folyamán	meg-
állt,	és	újra	növekedés	jellemzi	a	hazai	gazdaságot.	Hazánk gazdasági 
teljesítménye 2013-ban	1,1%-kal	bővült	az	előző	évhez	képest,	amely-
lyel	 az	 uniós	 rangsor	 középmezőnyének	 elején	 helyezkedünk	 el.		
A	 2013.	 év	 folyamán	 negyedévről	 negyedévre	 gyorsult	 a	 gazdasági	
növekedés.

•	 A	 felhasználási oldalt tekintve	elsősorban	a	belső	keresletnek,	 ezen	
belül	is	főként	az	importforrásból	megvalósuló	fejlesztéseknek	köszön-
hetően	növekedett	a	gazdasági	teljesítmény.	A	beruházási	teljesítmény	
több	éve	tartó	csökkenése	megállt,	és	2013-ban	a	fejlesztések	volume-
ne	7,2%-kal	emelkedett.	A	rekordméretű	többletet	elérő	külkereskede-
lem	szintén	pozitívan	támogatta	a	GDP	bővülését.	A	háztartások	tény-
leges	fogyasztása	azonban	lényegében	stagnált	(-0,1%).

•	 A	termelési oldalról	a	nemzetgazdasági	ágak	többségében	volumen-
emelkedés	 következett	 be.	 Az	 árutermelő	 ágazatok	 teljesítménye		
2013-ban	2,8,	a	szolgáltató	ágazatoké	0,2%-kal	növekedett.	A	bővülés	
húzóereje	a	mezőgazdaság	és	az	építőipar	volt.

•	 Az	év	első	két	hónapjában	folytatódott	hazánk	külkereskedelmi termék-
forgalmának	bővülése:	2014.	január–februárban	–	az	első	becslés	sze-
rint	–	az	export	euróértéke	4,0,	az	importé	1,6%-kal	növekedett	az	előző	
év	azonos	időszakához	képest.	Az	időszakon	belül	mind	a	kivitel,	mind	a	
behozatal	 esetében	 élénkült	 a	 forgalom:	 az	 export	 januárban	 mért		
3,1%-os	 növekedése	 februárra	 5,0%-ra	 gyorsult,	 az	 import	 első	 havi	
stagnálást	pedig	az	év	második	hónapjában	3,5%-os	bővülés	követte.

•	 A	külkereskedelmi mérleg	az	év	első	két	hónapjában	1248	millió	euró	
aktívumot	mutatott,	327	millió	euróval	többet,	mint	2013	január–feb-
ruárjában.	

•	 Az	export	2014. januári forintárszintje	0,3%-kal	nőtt,	míg	az	importé	
0,4%-kal	csökkent,	így	a	cserearány	0,7%-kal	javult.	Az	év	első	hónap-
jában	nemzeti	valutánk	árfolyama	a	főbb	devizákhoz	képest	2,6%-kal	
gyengült,	ezen	belül	az	euróhoz	mérten	3,0,	a	dollárhoz	képest	pedig	
0,5%-os	volt	a	leértékelődés	mértéke.

•	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 adatai	 szerint	 a	 folyó fizetési mérleg a  
2013. évet 2,9	milliárd	eurós	többlettel	zárta,	ami	a	mérleg	2,1	milliárd	
eurós	javulását	jelenti	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	folyó	fizetési	
mérlegnek	mind	a	négy	részmérlege	kedvezőbbé	vált,	a	javulás	mérté-
ke	 az	 áruforgalomban	 845	 millió	 eurót,	 a	 2013.	 évi	 aktívum	 pedig		
4,3	milliárd	eurót	tett	ki.	A	reálgazdasági	tranzakciók	másik	csoportjá-
ban,	 a	szolgáltatásokban	3,5	milliárd	eurós	 többlet	 keletkezett	2013-
ban,	135	millió	euróval	több,	mint	egy	évvel	korábban.	A	szolgáltatások	
aktívumához	jelentős	mértékben	járult	hozzá	az	évet	2,4	milliárd	eurós	
többlettel	 záró	 idegenforgalom.	 A	 jövedelemmozgások	 egyenlege		
5,9	milliárd	 eurós	hiányt	mutat,	 475	millió	 euróval	 kevesebbet,	mint	
2012-ben.	Az	ide	tartozó	tételek	közül	a	legnagyobb	értékű,	4,2	milliárd	
eurós	nettó	jövedelemkiáramlás	a	közvetlen	tőkebefektetésekhez	kap-
csolódott.	A	viszonzatlan	folyó	átutalások	esetében	1,1	milliárd	eurós	
bevételi	 többlet	 keletkezett	 2013-ban,	 660	 millió	 euróval	 több,	 mint	
2012-ben.	

•	 A	folyó	fizetési	mérleg	és	a	tőkemérleg	együttes	egyenlegeként	kiala-
kuló	–	úgynevezett	felülről	számított	–	külfölddel szembeni finanszí-
rozási képesség	6,3	milliárd	eurót	 tett	ki	2013-ban,	ami	2,9	milliárd	
euróval	több	az	egy	évvel	korábbinál.	A	folyó	fizetési	mérlegben,	vala-
mint	 a	 tőkemérlegben	 elszámolt	 EU-transzferek	 együttes	 egyenlege		
5,4	milliárd	eurós	többletet	mutat,	ami	másfél	milliárd	euróval	megha-
ladja	 a	 2012.	 évit.	 Az	 EU-transzferek	 egyenlege	 hosszabb	 időtávot	
vizsgálva	is	jelentősen	növekedett,	s	a	2013.	évi	többlet	a	csatlakozás	
óta	eltelt	 közel	 egy	évtized	alatt	 kialakult	összeg	 (22,9	milliárd	euró)	
közel	negyedét	tette	ki.

•	 A	Magyar	Nemzeti	Bank	adatai	szerint	2013. végén	a	nemzetgazdaság	
bruttó,	a	közvetlen	tőkebefektetéseken	belüli	egyéb	tőke	nélküli	külföl-
di adósságállománya	 86,6	 milliárd	 euró,	 a	 nettó	 adósságállomány	
pedig	34,5	milliárd	euró	volt.	Egy	év	alatt	 a	bruttó	adósságállomány	
8,8,	a	nettó	pedig	19%-kal	csökkent.	A	magánszektor	nettó	adósságál-
lománya	20,2	milliárd	eurót,	az	államháztartás	és	MNB	együttes	cso-
portjáé	pedig	14,3	milliárd	eurót	tett	ki	2013.	végén,	melyek	15,	illetve	
24%-kal	alacsonyabbak	az	egy	évvel	azelőttinél.

•	 2014 első negyedévében az államháztartás központi alrendszerének	
pénzforgalmi	 szemléletű,	 konszolidált hiánya	 –	 a	 Nemzetgazdasági	
Minisztérium	előzetes	adatai	alapján	–	701	milliárd	forintot	tett	ki,	208	
milliárd	forinttal	többet,	mint	egy	évvel	korábban.	A	romláshoz	hozzá-
járult,	hogy	a	volt	nonprofit	egészségügyi	gazdasági	társaságok	kiadá-
sai,	 illetve	 a	 pedagógusbér-emelés	 csak	 a	 tárgyidőszaki	 kiadásokat	
növelték.	(Az	átvételre	tavaly	áprilisban,	a	béremelésre	pedig	szeptem-
berben	 került	 sor.)	 A	 központi	 költségvetésben	 796	milliárd	 forintos	
hiány	keletkezett,	ami	207	milliárd	forinttal	haladta	meg	a	2013.	első	
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negyedévit.	A	társadalombiztosítási	alapok	esetében	64	milliárd	forintos	
aktívum	keletkezett	az	első	negyedévben,	1	milliárd	 forinttal	 több,	mint	
tavaly	 ilyenkor.	 Az	 elkülönített	 állami	 pénzalapok	 többlete	 31	 milliárd	
forint	volt,	1	milliárd	forinttal	kevesebb	az	egy	évvel	korábbinál.

•	 2013-ban a kormányzati szektor –	 eredményszemléletben	 számított	 –	
hiánya	681	milliárd	forint	volt,	a	bruttó	hazai	termék	2,3%-a.	A	hiány	az	
egy	 évvel	 azelőttihez	 képest	 76	 milliárd	 forinttal,	 GDP-arányosan		
0,2	 százalékponttal	 növekedett.	 2012-höz	 viszonyítva	 a	 bevételek	 és	 a	
kiadások	egyaránt	6%-kal	bővültek.	A	túlzotthiány-eljárás (EDP)	kereté-
ben	az	Európai	Uniónak	 jelentett	előzetes	adatok	szerint	a	kormányzati 
szektor hiánya	a	GDP	2,2%-át	tette	ki	2013-ban,	lényegében	ugyanannyit	
(0,1	 százalékponttal	 többet),	 mint	 2012-ben.	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	
adatai	 szerint	 a	 kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága		
23,1	billió	 forint	volt	az	év	végén.	Ez	az	érték	a	GDP	79,2%-ának	 felelt	
meg,	ami	0,6	százalékponttal	alacsonyabb	a	2012.	év	véginél.

Ágazati teljesítmények
•	 2014 január–februárjában a mezőgazdasági termelői árak	 12,5%-kal	
csökkentek	az	előző	év	azonos	időszakához	viszonyítva,	ami	elsősorban	
a	 növényi	 termékek	 árainak	 18,7%-os	mérséklődésével	 magyarázható.		
A	 gabonafélék	 termelői	 ára	 24,3,	 az	 ipari	 növényeké	 22,0%-kal	 esett	
vissza,	a	burgonyáé	viszont	5,8%-kal	nőtt.

•	 Az	élő	állatok	és	állati	termékek	árai	alig	változtak	az	első	két	hónapban	
(+0,2%),	ám	ezen	belül	a	tojás	és	az	élő	állatok	ára	13,3,	illetve	4,6%-kal	
csökkent,	a	tejé	viszont	17,2%-kal	emelkedett.

•	 Februárban folytatódott az ipari termelés volumenének	emelkedése,	 a	
januári	 6,1%-os	 növekedés	 után	 februárban	 8,1%-kal	 haladta	 meg	 az	
előző	év	azonos	időszaki	alacsony	bázist.	A	termelés	bővüléséhez	tovább-
ra	 is	elsősorban	a	 járműgyártás,	 illetve	az	ehhez	kapcsolódó	beszállítói	
ágazatok	 teljesítményének	 növekedése	 járult	 hozzá.	 Februárban	 az	
exportértékesítés	 11,4%-kal	 haladta	meg	 az	 egy	 évvel	 korábbit,	míg	 a	
belföldi	értékesítés	volumene	0,5%-kal	mérséklődött.

•	 Január–februárban	az	ipari	termelés	volumene	7,1%-kal	volt	magasabb	
a	2013	azonos	időszakinál.	Az	ipari	értékesítés	volumene	4,5%-kal	nőtt,	
ezen	belül	az	exporteladások	10,3%-kal	emelkedtek,	míg	a	belföldi	érté-
kesítés	3,1%-kal	csökkent.		

•	 Az	ipar	nemzetgazdasági ágai	közül	a	feldolgozóipar	termelési	volume-
ne	az	első	két	hónapban	az	ipari	átlagot	meghaladóan,	8,7%-kal	nőtt,	a	
kis	súlyú	bányászatban	0,8%-os	volt	a	bővülés,	míg	az	energiaszektor-
ban	9,8%-os	visszaesés	következett	be.	A	feldolgozóipari	termelés	közel	
háromtizedét	 kitevő	 járműgyártás	 termelési	 volumene	 kimagaslóan,	
29%-kal	haladta	meg	az	előző	év	azonos	időszakit,	az	ágazat	értékesíté-
sének	 mindkét	 irányba	 történő	 növekedésének	 köszönhetően.	 Több	
közepes	 súlyú	 alágban	 két	 számjegyű	 növekedés	 volt:	 a	 vegyi	 anyag,	
termék	gyártásában	15,	a	villamos	berendezés	gyártásában	11,	a	kohá-
szat,	fémfeldolgozásban	pedig	közel	16%-os.	A	termelés	több	mint	tize-
dét	 adó,	 jellemzően	 belföldre	 termelő	 élelmiszeripar	 kibocsátása		
4,7%-kal	nőtt,	és	értékesításe	mindkét	irányban	bővült.	A	szintén	jelentős	
súlyú,	elsősorban	külpiacokra	értékesítő	számítógép,	elektronikai	optikai	
termék	gyártásának	volumene	ugyanakkor	10,2%-kal	volt	alacsonyabb	a	
2013.	január–februárinál.	

•	 A	termelés	növekedése	mellett	az	iparban	alkalmazásban	állók	létszáma1		
az	első két hónapban	1,9%-kal	emelkedett,	az	egy alkalmazásban álló-
ra jutó termelés volumene	 pedig	 5,4%-kal	 nőtt.	 A	 termelékenység	 a	
feldolgozóiparban	 az	 ipari	 átlagot	 meghaladóan,	 6,7%-kal	 emelkedett.		
A	 gyógyszergyártás	 és	 a	 kokszgyártás,	 kőolaj-feldolgozás	 kivételével	
mindegyik	 alágban	 nőtt	 a	 termelékenység,	 három	 alágban	 pedig	 két	
számjegyű	 mértékben	 (járműgyártás	 18,1,	 a	 vegyi	 anyag,	 termék		
gyártása	12,3,	textil-	és	bőripar	14,9%).	Az	energiaipar	termelékenysége	
ugyanakkor	 12,7%-kal	 csökkent	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához		
viszonyítva.

•	 Az	 új rendelések volumene	 –	 a	 megfigyelt	 feldolgozóipari	 ágazatok	
körében	–	februárban	17%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.	Az	új	
belföldi	rendelések	számottevően	(21%),	az	új	exportrendelések	17%-kal	
emelkedtek.	 Február	 végén	 az	 összes rendelésállomány 13,3%-kal	
haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.

•	 Az ipari termelői árak	az	első két hónapban	az	előző	év	azonos	idősza-
kának	szintjén	maradtak.	A	belföldi értékesítés árai 1,6%-kal	mérsék-
lődtek,	ami	továbbra	is	a	nagy	súlyú	energiaszektorban	(4,8%)	és	koksz-
gyártás,	 kőolaj-feldolgozásban	 (3,1%)	 történt	 árszínvonal-csökkenés	
eredménye,	miközben	a	feldolgozóipar	árai	átlagosan	0,3%-kal	emelked-
tek	ebben	az	időszakban.	Az	exportértékesítés árszínvonala	az	első	két	
hónapban	1,1%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit,	ezen	belül	a	leg-
nagyobb	súlyú	járműgyártásban	az	árak	2,7%-kal	emelkedtek.	

•	 Az	 építőipari termelés volumene	 februárban	 28,	 január–februárban	
23%-kal	nőtt	az	egy	évvel	korábbihoz	viszonyítva.	Az	első	két	hónapban	
az	 épületek	 építése	 13,3,	 az	 egyéb	 építményeké	 37%-kal	 emelkedett.		
Az	előbbi	növekedése	továbbra	is	elsősorban	az	ipari	épületek	építésével,	
az	utóbbié	az	út-	és	vasútépítési	munkákkal,	illetve	–	kisebb	mértékben	–	a	
közműfejlesztésekkel	függ	össze.

•	 A	február végi szerződésállomány volumene	mintegy	66%-kal	megha-
ladta	 az	 egy	 évvel	 korábbit:	 az	 épületek	 építésének	 állománya	 5,8,	 az	
egyéb	építményeké	86%-kal	bővült	a	2013.	február	végihez	képest.

•	 Az	 első	 két	 hónapban	 kötött	 új építőipari szerződések volumene		
17%-kal	magasabb	volt,	mint	2013	azonos	időszakában.	Míg	az	épületek	
építésére	 kötött	 szerződések	 volumene	 13,2%-kal	 csökkent,	 addig	 az	
egyéb	építményekre	kötötteké	38%-kal	nőtt.	

•	 2013.	 július	 1-jétől	 átalakult	 a	 dohánytermékek	 kiskereskedelmének	
szerkezete.	Egyidejűleg	a	kiskereskedelmi	adatok	forrásában	 is	változás	
következett	 be:	 2013	 júliusától	 rendelkezésre	 állnak	 a	 Nemzeti	
Dohánykereskedelmi	Nonprofit	 Zrt.	 teljes	 körű	adatállományai.	 Ezért	 az	
idősorban	törés	állt	elő:	2014	első	hat	hónapjának	kiskereskedelmi	adatai	
a	 dohányforgalom	 tekintetében	 nem	 összehasonlíthatók	 2013	 első	 hat	
hónapjának	adataival,	ami	a	teljes	kiskereskedelmi	forgalom	összehason-
líthatóságára	is	hatással	van.	Az	átláthatóság	érdekében	a	KSH	a	korábbi	
mintavételes	adatgyűjtés	adatait	is	továbbvezette,	eszerint	2014.	február-
ban	4,3%-kal	nőtt	a	kiskereskedelmi	forgalom	naptárhatástól	megtisztí-
tott	volumene	az	előző	év	azonos	időszakához	képest.	

•	 Az	új	(Nemzeti	Dohánykereskedelmi	Nonprofit	Zrt-től	származó)	adatfor-
rás	 alapján	 számított	 adatok	 azt	 mutatják,	 hogy	 2014	 februárban	 6,7,	
január–februárban	6,5%-kal	nőtt	 a	 kiskereskedelmi	 forgalom	naptárha-
tástól	megtisztított	volumene.	

•	 Január–februárban	a	kiskereskedelmi	forgalom	mintegy	felét	kitevő	élel-
miszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek	eladásai	8,3%-kal	emel-
kedtek	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest.	 Ezen	 belül	 a	 forgalom	
mintegy	háromnegyedét	 lebonyolító	 vegyes	üzleteké	 (hiper-	 és	 szuper-
marketek,	vegyesboltok)	3,8%-kal	csökkent,	ezzel	párhuzamosan	–	első-
sorban	a	dohány-kiskereskedelmet	érintő	jogszabályi	változások	miatt	–	
az	élelmiszer-,	ital-,	dohányáru-szaküzleteké	több	mint	duplájára	emelke-
dett.	 A	 nem élelmiszertermékek	 forgalma	 2014	 első	 két	 hónapjában	
4,4%-kal	nőtt.	A	 tevékenységcsoporton	belül	az	 iparcikk	 jellegű	vegyes	
kiskereskedelem	 eladási	 volumene	 11,3,	 a	 textil-,	 ruházati	 és	 lábbeli	
üzleteké	 8,6%-kal	 bővült.	 A	 forgalom	 mintegy	 negyedét	 adó	 bútor-,	
műszakicikk-üzletek	eladásai	7,6,	a	gyógyszer-,	gyógyászatitermék-,	 illat-
szer-kiskereskedelemé	pedig	1,4%-kal	haladta	meg	a	2013.	január–febru-
árit.	A	 forgalom	egyedül	 a	könyv-,	 számítástechnika-	és	egyébiparcikk-
üzletekben	csökkent	(4,3%).	Az	üzemanyag-kiskereskedelem volumene	
5,3%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit,	miközben	a	járműüzemanya-
gok	fogyasztói	ára	átlagosan	3,9%-kal	csökkent.

•	 A	 kiskereskedelmen	 kívül	 számba	 vett	 gépjármű- és járműalkatrész- 
kiskereskedelem	 eladásai	 –	 az	 előző	 évi	 alacsony	 bázishoz	 képest	 –	
2014	első	két	hónapjában	2,6%-kal	emelkedtek.

1	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	ipari	vállalkozásoknál.
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•	 2014 első két hónapjában	 a	 kereskedelmi szálláshelyeken	 934	 ezer	
vendég	2	millió	189	ezer	vendégéjszakát	töltött	el.	A	vendégek	száma	14,	
a	vendégéjszakáké	12%-kal	emelkedett	2013	azonos	időszakához	képest.	
Mind	a	külföldi,	mind	a	belföldivendég-forgalom	növekedett,	s	a	belföldi-
ek	esetén	erőteljesebben.	A	belföldi	vendégek	száma	16,	vendégéjszakáik	
száma	 14%-kal	 nőtt.	 A	 külföldiek	 esetében	 a	 vendégszám	 növekedése	
12%-os,	 az	 eltöltött	 éjszakák	 számának	 emelkedése	 10%-os	 volt.		
A	vendégforgalom	közel	kilenctizedét	fogadó	szállodák	átlag	alatti	forgal-
mat	 regisztráltak,	 de	 a	 bővülés	mértéke	még	 így	 is	 10%	 feletti	 volt.	 A	
szállodák	szobakihasználtsága	37,6%-os	volt,	2,6	százalékponttal	maga-
sabb,	mint	 2013.	 január–februárban.	 A	 szálláshelyek	 bruttó	 árbevétele	
folyó	áron	35	milliárd	forintot	tett	ki,	17%-kal	többet,	mint	2013	január–
februárjában,	miközben	a	szálláshely-szolgáltatás	és	vendéglátás	árinde-
xe	–	a	nemzetgazdasági	átlagot	meghaladóan,	–	2,9%-kal	nőtt.	A	bruttó	
árbevétel	felét	kitevő	szállásdíjbevételek	18%-kal	növekedtek.	2014	feb-
ruárjában	Széchenyi	Pihenőkártyát	1518	egység	fogadott	el,	és	 január–
februárban	1,5	milliárd	 forint	értékben	 fizettek	ezzel	 a	 fizetőeszközzel	 a	
vendégek.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	alapvető	népmozgalmi mutatók szerint	2014 első két hónapjában	
kevesebb	születés	és	halálozás	történt,	mint	2013	ugyanezen	időszaká-
ban.	Az	előzetes	adatok	szerint	2014.	január–februárban	14	069	gyer-
mek született,	 0,2%-kal	 (29	 fővel)	 kevesebb	 az	 előző	 évinél,	 a		
8,8	 ezrelékes	 születési	 arányszám	 pedig	megegyezett	 a	 2013	 azonos	
időszakival.	 Az	 elhunytak	 21	 119	 fős	 száma	 3,9%-kal	 (858	 fővel)	
maradt	 el	 az	 egy	 évvel	 korábbitól,	 a	 halálozási	 arányszám	 13,7-ről		
13,2	ezrelékre	mérséklődött.	Az	év	első	két	hónapjában	a	csecsemőha-
landóság	 5,1	 ezrelékes	 mutatója	 0,4	 ezrelékponttal	 magasabb	 volt,	
mint	egy	évvel	korábban.	

•	 A	 természetes fogyás	 üteme	 lassult,	 a	 halálozások	 születéseknél	
nagyobb	mértékű	csökkenése	következtében.	A	fogyás	mértéke	7050	fő	
volt,	szemben	az	egy	évvel	ezelőtti	7879-cel.	

•	 2013. december–2014. február	 időszakában	a	foglalkoztatottság	növe-
kedett,	a	munkanélküliség	mérséklődött.	A	15–64	éves	népességen	belül	
a	 foglalkoztatottak száma	 4	millió	 24	 ezer	 fő	 volt,	 ami	 238	 ezer	 fővel	
(6,3%-kal)	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit,	míg	a	foglalkoztatási arány	
60,4%-os	 értéke	 3,9	 százalékponttal	 volt	 magasabb	 a	 2012.	 decem-
ber–2013.	februárinál.	A	foglalkoztatatás	bővülése	nagyobb	részt	a	férfi-
akhoz	 kötődött,	 körükben	 a	 foglalkoztatási	 arány	 (4,7	 százalékpontot	
emelkedve)	 66,4,	 a	 nőknél	 (3,2	 százalékpontot	 emelkedve)	 54,7%-ra	
javult.	A	15–24	évesek	foglalkoztatási	aránya	21,9,	a	legjobb	munkavál-
lalási	korú,	25–54	éveseké	77,5,	míg	az	idősebb,	55–64	éveseké	39,8%	
volt,	 mindhárom	 fő	 korcsoport	 foglalkoztatási	 aránya	 magasabb	 volt,	
mint	egy	évvel	korábban.	

•	 A	 munkanélküliek száma	 –	 a	 15–64	 éves	 népesség	 körében	 és		
2013.	december–2014.	februárban	–	közel	negyedével	(122	ezer	fővel),		
379	 ezer	 főre	 esett	 vissza,	 a	 8,6%-os	 munkanélküliségi ráta	 pedig		
3,1	 százalékponttal	 maradt	 el	 a	 2012.	 december–2013.	 februáritól.		
A	 férfiak	 és	 a	 nők	 munkanélküliségi	 mutatói	 egyaránt	 csökkentek,	 a	
férfiaké	 nagyobb	 mértékben.	 Esetükben	 a	 munkanélküliségi	 ráta		
(3,8	százalékpontot	mérséklődve)	8,4,	a	nőké	(2,3	százalékponttal	mér-
séklődve)	8,8%-ra	csökkent.	Éves	összehasonlításban	a	15–24	évesek	
(23,3%),	 a	 25–54	 évesek	 (7,6%),	 továbbá	 az	 55–64	 évesek	 (6,6%)	

korcsoportjában	 egyaránt	 mérséklődött	 a	 munkanélküliségi	 ráta.		
A	munkanélküliek	52,1%-a	legalább	egy	éve	keresett	állást,	a	munkake-
resés	 átlagos	 időtartama	 egy	 év	 alatt	 15,7-ről	 18,9	 hónapra	 emel-
kedett.2	

•	 A	 rendelkezésre	 álló	 legfrissebb,	 2014.	 I.	 negyedévi	 adatok	 szerint	 a	
15–64	éves	foglalkoztatottak száma	4	millió	50	ezer	fő	volt,	263	ezerrel	
több	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 A	 foglalkoztatási arány 60,9%	 volt,		
4,3	százalékponttal	magasabb	a	2013.	I.	negyedévinél.	A	munkanélküliek 
száma –	szintén	a	15–64	éves	népesség	körében	–	370	ezer	főt	tett	ki,	
ami	139	ezerrel	alacsonyabb,	mint	2013.	I	negyedévében.	A munkanél-
küliségi ráta	egy	év	alatt	3,4	százalékponttal,	8,4%-ra	mérséklődött.

•	 2014. január–februárban a	nemzetgazdaságban3	a	 teljes	munkaidőben	
alkalmazásban	 állók	 havi	 bruttó átlagkeresete	 226	 600	 forint,	 ennek		
nettó	 összege	 148	 400	 forint	 volt.	 A	 bruttó	 és	 a	 nettó	 átlagkeresetek		
–	a	kereseteket	terhelő	járulékok	és	a	személyi	jövedelemadó	szabályok	
változatlansága	 következtében	 –	 egyaránt	 1,3%-kal	 haladták	 meg	 a		
2013.	január–februárit.	(A	közfoglalkoztatás	hatását	kiszűrve	a	bruttó	és	
a	 nettó	 átlagkeresetek	 növekedési	 üteme	 szintén	 megegyezett:		
6,4%	 volt.)	 A	 versenyszférában	 alkalmazásban	 állók	 nettó	 bére	 egy	 év	
alatt	4,8%-kal,	158	000	forintra	nőtt.	Közfoglalkoztatottak	nélkül	a	költ-
ségvetési	 szférában	 9,1%-kal	 többet,	 151	 800	 forintot	 kerestek,	míg	 a	
nonprofit	szervezeteknél	dolgozók	nettó	átlagkeresete	146	500	forint	volt,	
ami	 9,0%-kal	 meghaladta	 a	 2013.	 január–februárit.	 (A	 költségvetési	
intézmények	és	a	nonprofit	szervezetek	esetében	a	megkülönböztetést	a	
közfoglalkoztatottak	jelentős	száma	indokolja.	Ebben	a	két	gazdálkodási	
formában	alkalmazzák	a	közmunkások	közel	93%-át.)

•	 A	költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél a	foglalkozta-
tottak	 érintett	 körének	 keresetbe	 nem	 tartozó	 kompenzációt	 fizetnek.	
Ezen	 a	 címen	 a	 költségvetésben	 dolgozók	 havonta	 átlagosan	 bruttó		
10	500,	a	nonprofit	szervezeteknél	9	800	forint	juttatást	kaptak.

•	 2014 első három hónapjában a fogyasztói árak	 gyakorlatilag	 az	 egy	
évvel	korábbi	szinten	maradtak:	a	 januári	stagnálás	után	 februárban	és	
márciusban	egyaránt	0,1%-kal	emelkedett	az	átlagos	árszínvonal	az	előző	
év	azonos	időszakához	képest.	A	pénzromlás	fékeződésében	elsősorban	
a	rezsicsökkentés	játszott	szerepet,	miközben	a	legnagyobb	mértékben	a	
szeszes	italok,	dohányáruk	drágultak.

•	 Január–márciusban	 a	 fogyasztói	 árak	 stagnáltak	 az	 előző	 év	 azonos	
időszakához	 képest.	 A	 javak	 főbb	 csoportjai	 közül	 a	 szeszes	 italok,	
dohányáruk	 8,8,	 a	 szolgáltatások	 2,3%-kal	 drágultak.	 Utóbbin	 belül	 a	
közlekedési	 szolgáltatások	 ára	 3,1%-kal,	 a	 pénzügyi	 szolgáltatásoké	
ötödével	emelkedett,	miközben	a	lakbér,	 lakásszolgáltatás	díja	5,7%-kal	
csökkent.	 Az	 élelmiszerárak	 kismértékben	 elmaradtak	 az	 előző	 évitől	
(0,1%),	 ezen	 belül	 a	 hús,	 hal	 és	 készítményeik	 0,3,	 a	 tejtermékek		
4,5%-kal	 drágultak,	miközben	 a	 liszt	 csaknem	ötödével,	 a	 cukor	 14,	 a	
tojás	pedig	12%-kal	 került	 kevesebbe.	A	 ruházkodási	 cikkek	 fogyasztói	
ára	0,4,	a	tartós	fogyasztási	cikkeké	0,5%-kal	mérséklődött	2013	azonos	
időszakához	 képest.	 Az	 egyéb	 cikkek	 1,1%-kal	 lettek	 olcsóbbak,	 ezen	
belül	 a	 jármű-üzemanyagokért	 3,8%-kal	 kellett	 kevesebbet	 fizetni.	
Elsősorban	a	 rezsicsökkentésnek	köszönhető,	hogy	a	 legnagyobb	mér-
tékben	a	háztartásienergia-árak	estek	vissza	(12,4%),	ezen	belül	a	távfű-
tésért	13,	a	vezetékes	gázért	és	az	elektromos	energiáért	14%-kal	kellett	
kevesebbet	fizetni.

•	 2014	 január–márciusában	 a	 nyugdíjasok fogyaszóiár-indexe	 0,4%-os	
csökkenést	mutat	azelőző	év	azonos	időszakához	képest.

2	A	15–74	éves	népességen	belül.
3	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.



A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2014/2 Statisztikai tükör 2014/424

1.	tábla
Összefoglaló adatok 
(indexek	az	előző	év	azonos	időszakának	százalékában)

1.) 2014. január–február

Megnevezés 2013
2014.

január február január–február

Ipari indexek
termelés 101,4 106,1 108,1 107,1
értékesítés belföldre 98,2 94,5 99,5 96,9
értékesítés exportra 104,9 109,3 111,4 110,3
létszám 100,6 101,5 102,4 101,9
termelékenység 100,8 104,8 106,0 105,4

Építőipari termelés indexe 109,6 115,9 128,3 122,5
Mezőgazdasági értékesítés indexe 106,9 110,2 123,5 116,8
Kiskereskedelmi forgalom indexe 101,9 106,2 106,7 106,5
Behozatal értéke, millió euró 74 710 6 141R 6 107 12 249
értékindexe 101,9 99,8R 103,5 101,6

Kivitel értéke, millió euró 81 719 6 624R 6 873 13 497
értékindexe 102,2 103,1R 105,0 104,0

Árindexek
ipari termelői árak 100,7 99,9 100,2 100,0
ipari belföldi értékesítési árak 99,5 98,8 98,0 98,4
mezőgazdasági termelői árak 92,2 86,6 89,1 87,5
behozatali forintárak 99,4 99,6 .. ..
kiviteli forintárak 100,0 100,3 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 699 2 799 2 808 2 804
index 100,9 108,2 109,2 108,7

Munkanélküliségi rátaa), % 10,3 .. .. 8,6b)

Bruttó átlagkereset, ezer forint 230,7 226,6 226,6 226,6
nominális index 103,4 100,9 101,7 101,3

Nettó átlagkereset, ezer forint 151,1 148,5 148,4 148,4
nominális index 104,9 100,9 101,7 101,3

a)	A	15–64	éves	népességen	belül.
b)	2013.	december–2014.	február.
R	Revideált	adat.
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2.) 2014. január–március

Megnevezés 2013
2014.

január–február március január–március

Fogyasztóiár-index 101,7 100,0 100,1 100,0
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –929 –483 –218 –701
Ebből:

központi költségvetés –980 –582 –214 –796
társadalombiztosítási alapok 0 65 –1 64
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