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A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb előrejelzése szerint a globális
gazdaság teljesítménye 2015-ben kissé gyorsul: a 2014. évi 3,4%-os
emelkedést 2015-ben 3,5% bővülés követi.
A változó nemzetközi pénz- és tőkepiaci környezet hatására a főbb
devizákkal szemben a forint átlagárfolyama 2015 január–februárjában gyengült az egy évvel korábbihoz képest: az euróért átlagosan 4,4,
a svájci frankért 20, az amerikai dollárért 24%-kal kellett többet fizetni.
2014-ben a meghatározó globális gazdasági szereplők többségében, így az Egyesült Államokban, Kínában, Indiában és az Európai
Unióban nőtt a teljesítmény, ugyanakkor a japán gazdaságé stagnált
az előző évhez képest.
A magyar gazdaság teljesítménye 2013-ban növekedési pályára állt,
a bővülés 2014 folyamán folytatódott. Magyarország bruttó hazai
terméke 2014-ben 3,6%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz
képest, ezzel az uniós rangsorban hazánké a második legmagasabb
teljesítménynövekedés.
2014-ben a felhasználási oldalon a belső kereslet, ezen belül is
elsősorban a nemzetgazdasági beruházások okozták a teljesítmény
növekedését. A háztartások tényleges fogyasztása 1,6%-kal emelkedett, ami szintén kedvezően hatott a teljesítmény alakulására.
A külkereskedelem teljesítménye ezzel szemben visszafogta a GDP
bővülését.
A termelési oldalon az árutermelő ágazatok és a szolgáltató szektor
2014-ben egyaránt növelték a teljesítményüket (7,2, illetve 2,0%-kal).
Ennek ellenére a bővülés húzóereje változatlanul az exportorientált
feldolgozóipar volt.
Az év első két hónapjában folytatódott hazánk külkereskedelmi
termékforgalmának bővülése: 2015 január–februárjában – az első
becslés szerint – az export euróértéke 5,6, az importé 3,5%-kal
növekedett az előző év azonos időszakához képest. Az időszakon
belül mind a kivitel, mind a behozatal esetében élénkült a forgalom:
az export és az import januárban mért 3,7, illetve 0,7%-os növekedése februárra 7,4, illetve 6,3%-ra gyorsult.
A külkereskedelmi mérleg az év első két hónapjában 1644 millió
euró aktívumot mutatott, 330 millió euróval többet, mint 2014.
január–februárjában.
Az export 2015. januári forintárszintje 1,2%-kal nőtt, míg az importé
0,2%-kal csökkent, így a cserearány 1,4%-kal javult. (Az év első
hónapjában nemzeti valutánk árfolyama a főbb devizákhoz képest
7,5%-kal gyengült, ezen belül az euróhoz mérten 4,7, a dollárhoz
képest pedig 23%-os volt a leértékelődés mértéke.)

•

•

•

•

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a folyó fizetési mérleg 2014et 4,3 milliárd eurós többlettel zárta, a mérleg 229 millió euróval
javult az egy évvel korábbihoz képest. Az áru- és szolgáltatásforgalom többlete 203 millió euróval nőtt, 7,7 milliárd eurót tett ki.
A részmérlegen belül a nagyobb mértékű változás a szolgáltatások
egyenlegét jellemezte, amelyek 5,0 milliárd eurós aktívuma
1,0 milliárd euróval több a 2013. évinél. Az idetartozó tételek közül az
utazásokat 2,9 milliárd eurós, a szállítási szolgáltatásokat pedig
1,4 milliárd eurós pozitív egyenleg jellemezte 2014-ben. Az elsődleges jövedelmek egyenlege 2014-ben 2,7 milliárd eurós forráskiáramlást mutat, az egy évvel korábbinál 228 millió euróval kevesebbet. Az
idetartozó tételek közül a munkavállalói jövedelmek egyenlege
2,2 milliárd eurós többlettel, a befektetések jövedelmei ugyanakkor
6,2 milliárd eurós hiánnyal zárták 2014-et. A harmadik fő részmérleg,
a másodlagos jövedelmek esetében 732 millió eurós nettó forráskiáramlás alakult ki 2014-re, 202 millió euróval több a 2013. évinél.
A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegeként kialakuló – úgynevezett felülről számított – külfölddel szembeni finanszírozási képesség 8,6 milliárd eurót tett ki 2014-ben, 902 millió euróval
többet, mint egy évvel korábban. A folyó fizetési mérlegben, valamint
a tőkemérlegben elszámolt EU-transzferek együttes egyenlege 6,0
milliárd eurós többletet mutatott, 506 millió euróval meghaladta a
2013. évit.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2014 végén a nemzetgazdaság bruttó, a közvetlen tőkebefektetéseken belüli adósság nélküli
külföldi adósságállománya 86,6 milliárd euró, a nettó adósságállomány 33,7 milliárd euró volt. Az egy évvel korábbihoz képest a
bruttó külföldi adósságállomány 3,1, a nettó 10%-kal lett alacsonyabb. 2014 végén az államháztartás és az MNB együttes nettó
külföldi adósságállománya 15,6 milliárd eurót tett ki, 2,5%-kal
kevesebbet, mint 2013 végén.
2015 I. negyedévében az államháztartás központi alrendszerének
pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági
Minisztérium előzetes adatai alapján – 537 milliárd forint volt,
165 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A mérleg javulása a központi költségvetésben végbement
folyamatokkal magyarázható, aminek hiánya (558 milliárd forint) – a
bevételek növekedése és a kiadások csökkenése mellett – 238 milliárd forinttal kevesebb lett. Az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítási alapok egyenlege ugyanakkor romlott
(20 milliárd, illetve 53 milliárd forinttal), s az I. negyedéves többlet
mindkét alrendszer esetében 11 milliárd forintot tett ki.
2014-ben a kormányzati szektor nemzeti számlák európai rendszere szerinti hiánya 829 milliárd forint volt, ami a GDP 2,6%-ának
felelt meg. 2013-hoz képest a deficit 95 milliárd forinttal, GDP-arányosan számítva 0,1 százalékponttal nőtt. Egy év alatt a bevételek
7,3, a kiadások 7,6%-kal növekedtek. A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 24,5 ezer milliárd
forint volt 2014 végén, ami a GDP 76,9%-ának felelt meg, és
0,5 százalékponttal alacsonyabb volt a 2013. véginél.

2

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/02

Ágazati teljesítmények
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

2015 februárjában a mezőgazdasági termelői árak 8,1%-kal elmaradtak az előző év azonos időszakitól. A növényi termékek ára 7,9, az
élő állatok és állati termékeké 8,5%-kal csökkent.
A legnagyobb súlyú növényi termék, a gabonafélék ára 11, burgonyáé
37, a gyümölcsféléké 21%-kal csökkent, a zöldségféléké 14%-kal
emelkedett.
A vágósertés ára 9,5, a vágóbaromfié 4,3, a vágómarháé 3,8%-kal
mérséklődött. Az állati termékek közül a tejé is csökkent (19%-kal), a
tojásé viszont egytizedével nőtt.
A mezőgazdasági termelői árak január–februárban 7,4%-kal csökkentek, ezen belül a növényi termékek ára 7,3, az állati termékeké
7,5%-kal.
2015. februárjában folytatódott az ipari termelés volumennövekedése:
a januári 5,3%-os növekedés után februárban 5,8%-kal meghaladta az
előző év azonos időszakit. Az exportértékesítés volumene 7,9, a belföldi
értékesítésé 5,2%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
2015. január–februárjában az ipari termelés volumene 5,6%-kal
magasabb volt a 2014 azonos időszakinál. Az ipar nemzetgazdasági
ágai közül a feldolgozóipar termelési volumene 5,6, a kis súlyú bányászaté 11, az energiaiparé 6,2%-kal növekedett. Az értékesítésen belül
az exporteladások 6,8, a belföldi értékesítés 4,4%-kal emelkedett.
A feldolgozóipari termelés több mint háromtizedét kitevő járműgyártás termelési volumene 2015 első két hónapjában 14%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, az alág értékesítésének mindkét irányba történő növekedésének köszönhetően. A termelés több mint tizedét adó
élelmiszeripar kibocsátása 3,8%-kal nőtt, az alág kivitele és hazai
eladásai egyaránt bővültek. A hasonló súlyú, szinte teljes egészében
külpiacokra értékesítő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának volumene 5,4%-kal nőtt, elsősorban az elektronikus fogyasztási cikkek gyártásában bekövetkezett 25%-os termelésnövekedés
miatt. Mindkét értékesítési irány bővülése következtében a közepes
súlyú gumi-, műanyag- és építőanyagipar termelése kiemelkedően
növekedett (12%). Mindössze három alágban csökkent a kibocsátás: a
gép, gépi berendezés gyártásában 6,7, a kohászat, fémfeldolgozás
területén 4,8, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban 5,6%-kal.
Az év első két hónapjában az ipari termelés bővülése az ipari alkalmazotti létszám1 3,2%-os növekedése mellett következett be, így az egy
alkalmazásban állóra jutó termelés volumene 2,4%-kal meghaladta
az egy évvel korábbit. A termelékenység a feldolgozóiparban 2,1, az
energiaiparban 9,4%-kal nőtt.
2015 január–februárjában Magyarország régiói közül az ipari termelés
egyedül Közép-Dunántúlon csökkent (0,3%) az előző év azonos időszakihoz képest. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Dél-Alföldön (16%)
volt, a többi régióban 1,6 és 8,9% közötti növekedés következett be.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok körében az új rendelések volumene februárban lényegében stagnált (+0,1%), ezen belül az új belföldi rendelések 9,8%-kal emelkedtek, az új exportrendelések viszont
1,2%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbihoz képest. (A járműgyártás új exportrendelései 3,5%-kal csökkentek.) Február végén az összes
rendelésállomány 20%-kal meghaladta az előző év februárit.
Az ipari termelői árak 2015 februárjában 3,2, az év első két hónapjában 2,1%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest.
Mindkét értékesítési irány árszínvonala csökkent. A belföldi eladások
árai februárban 4,7, január–februárban 4,6%-kal elmaradtak az egy
évvel korábbitól. Az év első két hónapjában az árszínvonal csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
területén és a vegyi anyag, termék gyártásában bekövetkezett árcsökkenés (21, illetve 10%). Az exportértékesítés árai az első két hónapban 0,7%-kal mérséklődtek, ezen belül viszont a legnagyobb súlyú
járműgyártásé 0,4%-kal emelkedett. (2015 februárjában az exportértékesítési árak 2,3%-kal csökkentek a 2014. februárihoz mérten.)

1 A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozásoknál.
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Az építőipari termelés 2015 februárjában 5,1%-kal magasabb volt az
egy évvel korábbinál. Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett:
az épületek építése 4,8, az egyéb építményeké 5,9%-kal. Utóbbi növekedése – a korábbi hónapokhoz hasonlóan – az ország több területén folyó
útépítési, vasút-felújítási munkákkal, valamint közműfejlesztésekkel függött össze. Az év első két hónapjában az építőipar termelése 6,4%-kal
meghaladta az előző év azonos időszakit.
Februárban az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított termelés volumene 3,2%-kal emelkedett.
Az új szerződések volumene 2014 májusa óta csökken, idén februárban
több mint 40%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. Az épületekre kötött új szerződések volumene 17, az egyéb építményekre kötötteké 51%-kal elmaradt a 2014. februáritól.
Az új szerződések elmúlt hónapokban mért visszaesése következtében az
építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene
27%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül az épületek
építésére vonatkozó szerződéseké 6,6, az egyéb építményeké 31%-kal.
A szolgáltatóágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom bővülése 2015
elején is folytatódott. Az eladások volumene 2015 februárjában 6,4,
január–februárban 7,3%-kal nőtt. (A naptárhatástól megtisztított adatok
szerint 6,4 illetve 7,5%-kal bővült.) Ugyanakkor januárhoz képest egy
hónap alatt a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított index stagnált.
Január–februárban az összforgalom csaknem felét lebonyolító élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 4,5%-kal meghaladták az előző év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom több mint
háromnegyedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketeké, vegyesboltoké) 5,2, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A
nem élelmiszertermékek forgalma 2015 első két hónapjában 9,9%-kal
nőtt, ezen belül az összes tevékenységcsoportban emelkedtek az eladások. Kiemelkedő forgalombővülés volt az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemben (25%). A könyv-, számítástechnika- és egyébiparcikküzletek eladásai 13, a textil-, ruházati és lábbeliüzleteké 11, a gyógyszer-,
gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelemé pedig 7,0%-kal meghaladta a 2014. január–februárit. A forgalom negyedét adó bútor-, műszakicikk-üzletek eladási volumene 1,5%-kal nőtt. A termékek széles körére
kiterjedő csomagküldő és internetes kiskereskedelemben a forgalom
25%-kal emelkedett. Az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma az év
első két hónapjában 10%-kal bővült, miközben a járműüzemanyagok
fogyasztói ára átlagosan 16%-kal mérséklődött.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészkiskereskedelem forgalmában 0,6%-os emelkedést mértünk.
A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 9,6%-kal emelkedett 2015. január–februárban. A külföldi és
belföldi vendégek egyaránt 1,2 millió vendégéjszakát vettek igénybe,
9,4, illetve 9,8%-kal többet, mint egy évvel korábban.
Fő küldő országaink többségéből nőtt a forgalom. Másfélszer több vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek – a forinttal szemben egy év
alatt 15%-kal erősödő font kapcsán – az Egyesült Királyságból, 30%-kal
nőtt az egyesült államokbeli turisták kereslete, miközben az USA-dollár
– átlagárfolyam alapján – 24%-kal erősödött ebben az időszakban a
forinthoz képest. 12–18%-os növekedés mutatkozott a cseh, az olasz és
a lengyel turisták forgalmában. Az osztrák forgalom 1,2%-kal bővült.
A jelentősebb küldő országok közül Németország, illetve Oroszország
esetében mutatkozott csökkenés, előbbi esetén 4,4, utóbbinál – az ukrajnai helyzet kapcsán fennálló szankciókkal és a rubelválsággal összefüggésben – 32%.
A vendégforgalom bővülése a szálláshelyek árbevételét is növelte: 39,7
milliárd forintot, folyó áron összesen 14%-kal nagyobb bruttó bevételt
könyveltek el, amihez a szobaárak átlagosan 9,3%-os emelkedése is
hozzájárult. A Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetésekből 1,5 milliárd
forint, az egy évvel korábbinál folyó áron 1,8%-kal kevesebb származott.
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A szállodák szobakihasználtsága 40,1% volt, az előző évinél 2,5 százalékponttal magasabb.
A vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 4,5%-kal nőtt az
előző év azonos időszakához képest, értéke 2015. január–februárban
összesen 115 milliárd forintot tett ki.
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Az alapvető népmozgalmi mutatók szerint 2015 első két hónapjában
többen születtek és haltak meg, mint az előző év azonos időszakában.
Az előzetes adatok szerint 2015. január–februárban 14 640 gyermek
született, 3,6%-kal (504 fővel) meghaladva a 2014 azonos időszakit, a
születési arányszám pedig 0,3 ezrelékponttal, 9,2 ezrelékre emelkedett.
Az elhunytak 25 469 fős száma 18%-kal (3945 fővel) több volt, mint
egy évvel korábban, eközben a halálozási arányszám 13,5 ezrelékről
16,0 ezrelékre nőtt. A jelentős halálozási többlet összefüggésben állhat
az influenzajárvánnyal. A csecsemőhalandóság 4,6 ezrelékes értéke
0,6 ezrelékponttal elmaradt az egy évvel azelőttitől.
2015 január–februárjában a természetes fogyás üteme gyorsult: a
halálozások száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a születéseké. A 10 829 főnyi természetes fogyás 47%-kal meghaladta a 2014
hasonló időszakit.
2014. december és 2015. február között bővült a foglalkoztatottak
száma és aránya, illetve mérséklődött a munkanélkülieké az egy évvel
korábbihoz viszonyítva. A 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió
124 ezer fő volt, 111 ezerrel több a 2013. december–2014. februárinál.
A foglalkoztatottak közül 4 millió 94 ezren tartoztak a 15–64 évesek
korcsoportjába, ami 111 ezer fős (2,8%-os) növekedést jelentett, foglalkoztatási arányuk pedig egy év alatt 2,3 százalékponttal 62,5%-ra
emelkedett. A két nem foglalkoztatási mutatói hasonló mértékben javultak. A férfiak és a nők foglalkoztatási aránya (68,3 és 56,8%) egyaránt
2,3 százalékponttal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Mindhárom
fő korcsoportban nőtt a foglalkoztattak száma és aránya. A munkaerőpiacon kis számban jelen lévő 15–24 éves fiatalok foglalkoztatási aránya
24,7, a legjobb munkavállalási korú, 25–54 éveseké 79,5, az idősebb,
55–64 éveseké 42,8%-ra bővült.
A munkanélküliek száma – 2014. december–2015. februárban a
15–64 éves népesség körében – 345 ezer fő, rátája 7,8% volt, előbbi
24 ezer fővel, utóbbi 0,7 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel
korábbinál. A férfiak és a nők munkanélküliségi rátája közel azonos
szintű volt (7,8 és 7,7%), viszont a nőket érintő – az előző év azonos
időszakához viszonyított – mérséklődés kétszer akkora volt, mint a
férfiaké. (A női munkanélküliek száma 16, a férfiaké 8 ezer fővel lett
kevesebb, miközben a munkanélküliségi ráta 1,0 és 0,5 százalékponttal
csökkent.)   A három fő korcsoport esetében ellentétesen változott a
munkanélküliségi ráta: míg a 15–24 éves fiataloké és a 25–54 éveseké
(19,0 és 6,9%) mérséklődött az egy évvel korábbihoz viszonyítva,
addig az 55–64 éveseké (6,7%) némileg meghaladta a 2013. december–2014. februárit. A munkanélküliek 46,6%-a tartósan, azaz legalább egy éve munkanélküli, míg a munkakeresés átlagos időtartama 19,0-ről 17,8 hónapra mérséklődött.2  
2015. január–februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szinten3 átlagosan havi bruttó 235 100 forintot kerestek, ennek kézhez kapott – családi kedvezmény nélkül számított – nettó
összege 154 000 forint volt. (Ugyanakkor a családi kedvezmény figyelembevételével becsülhető nettó átlagkereset 160 700 forint volt.)
A kereseteket terhelő járulékok és a személyi jövedelemadó-szabályok
változatlansága miatt a bruttó és a nettó bérek azonos mértékben,
3,7%-kal nőttek. (A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait figyelmen kívül hagyva a bérek növekedése szintén megegyezett: 3,0%
volt.) A vállalkozásoknál a nettó átlagkereset összege 163 600 forint
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•

•

volt, 3,5%-kal több a 2014. január–februárinál. Közfoglalkoztatottak
nélküli adatok alapján a költségvetés területén alkalmazottak nettó
155 200 forintot kerestek, 2,2%-kal többet az előző év azonos időszakinál, miközben a nonprofit szervezeteknél egy év alatt 2,5%-kal,
149 700 forintra nőttek a bérek. (A költségvetési intézmények és a
nonprofit szervezetek esetében a megkülönböztetést a közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja, ebben a két gazdálkodási formában
alkalmazzák ugyanis 94%-ukat.)
A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél alkalmazottak egy része, mintegy 183 ezer fő – az adó- és járulékváltozások
ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban
részesült, összege átlagosan bruttó 10 300, illetve 9300 forint volt.
2014-ben a keresetek reálértéke4 nemzetgazdasági szinten 4,0%-kal
magasabb volt az egy évvel korábbinál. (2013-ban 2,7%-os növekedés
volt.) A családi adókedvezmény rendszerében 2014. évi változás, hogy
a kedvezmény a személyi jövedelemadó mellett a munkavállalói nyugdíj
és egészségbiztosítási járulék terhére is érvényesíthető, érdemi hatása
pedig a legalább három gyermeket nevelőknél volt. Esetükben 15%-os
reálbér-növekedés történt. Havi nettó 202 ezer forintos keresetük több
mint 49 ezer forinttal haladta meg a gyermektelenekét. (Egy évvel
korábban ez a különbség mintegy 28 ezer forint volt.)
1. tábla
A családi kedvezmény figyelembevételével számított nettó és
reálkereset alakulása, 2014

Eltartott
gyermekek száma
Nincs eltartott
gyermek
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy annál több
gyermek
Nemzetgazdaság
összesen
•

•

•

Nettó kereset
forint/fő/hó

Reálkereset

változása az előző évhez
viszonyítva

A létszám
megoszlása, %

152 538
159 445
178 694

3,3
2,7
2,7

3,5
2,9
2,9

48,6
25,5
20,0

202 006

14,9

15,1

6,0

162 485

3,8

4,0

100,0

2015 első három hónapjában a fogyasztói árak szintje – egyre csökkenő ütemben – elmaradt az egy évvel korábbitól: a januári árszínvonal
1,4, a februári 1,0, a márciusi 0,6%-kal volt alacsonyabb a 2014 azonos időszakinál. Az árak mérséklődéséhez elsősorban a háztartási
energia és az üzemanyagárak jelentős csökkenése járult hozzá.
Január–márciusban a fogyasztói árak összességében 1,0%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól. A javak főbb csoportjai közül a legnagyobb mértékben az egyéb cikkek (lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos cikkek, gyógyszerek, járműüzemanyagok, valamint kulturális cikkek) árszínvonala csökkent, 5,8%-kal, ezen belül a járműüzemanyagokért 15%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szintén jelentős mértékben, 5,3%-kal visszaesett a háztartási energia fogyasztói ára, ezen belül
a vezetékes gázé 6,5, az elektromos energiáé 5,7, a távfűtésé 3,4%-kal.
Az élelmiszerárak mérsékeltebb ütemben, 0,3%-kal csökkentek. Ezen
belül a liszt 3,7, a cukor 20, a burgonya pedig 27%-kal lett olcsóbb,
miközben drágult a tojás (5,7%), valamint a házon kívüli étkezés (2,2%).
2015 első három hónapjában a ruházkodási cikkek 0,3, a tartós fogyasztási cikkek árszínvonala 0,4%-kal mérséklődött. Ugyanakkor továbbra is
drágultak a szeszes italok, dohányáruk (1,7%) és a szolgáltatások
(1,9%). Utóbbin belül a közlekedési szolgáltatások ára 2,7, a pénzügyi
szolgáltatásoké 1,9, a lakbér, lakásszolgáltatás díja 0,8%-kal emelkedett.
2015 január–márciusában a nyugdíjasok esetében 0,5%-kal csökkentek az árak az előző év azonos időszakához képest.

2  A 15–74 éves népességen belül.
3 A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
4 A személyi jövedelemadó-rendszer 2011. évi változása és elsősorban 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, figyelembe véve a családi adókedvezmény hatását is.
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2. tábla
Összefoglaló adatok
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)
1.) 2015. január–február
Megnevezés

2015.

2014

Ipari indexek
termelés
értékesítés belföldre
értékesítés exportra
létszám
termelékenység
Építőipari termelés indexe
Mezőgazdasági értékesítés indexe
Kiskereskedelmi forgalom indexe
Behozatal értéke, millió euró
értékindexe
Kivitel értéke, millió euró
értékindexe
Árindexek
ipari termelői árak
ipari belföldi értékesítési árak
mezőgazdasági termelői árak
behozatali forintárak
kiviteli forintárak
Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő
index
Munkanélküliségi rátaa), %
Bruttó átlagkereset, ezer forint
nominális index
Nettó átlagkereset, ezer forint
nominális index

január

február

107,6
101,1
109,8
102,5
105,1
114,2
114,2
105,1
78 288
104,7
84 690
104,2

105,3
103,7
105,7
103,4
101,9
108,0
118,0
108,2
6 132R
100,7R
6 840R
103,7

105,8
105,2
107,9
103,1
102,8
105,1
103,5
106,4
6 355
106,3
7 290
107,4

99,6
97,9
93,9
100,1
101,1
2 823
104,6
7,8
237,7
103,0
155,7
103,0

99,0
95,6
92,8
99,8
101,2
2 849
102,0
..
235,9
104,1
154,5
104,1

96,8
95,3
91,9
..
..
2 856
101,9
..
234,4
103,4
153,5
103,4

január–február
105,6
104,4
106,8
103,2
102,4
106,4
111,0
107,3
12 486
103,5
14 131
105,6
97,9
95,4
92,6
..
..
2 852
101,9
7,8b)
235,1
103,7
154,0
103,7

a) A 15–64 éves népességen belül.
b) 2014. december–2015. február.
R Revideált adat.

2.) 2015. január–március
Megnevezés

2014

Fogyasztóiár-index
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,
milliárd forint
Ebből:
központi költségvetés
társadalombiztosítási alapok

2015.
január–február

március

január–március

99,8

98,8

99,4

99,0

–826

–311

–226

–537

–837
6

–380
25

–179
–14

–558
11

További információk, adatok
(linkek):

Elérhetõségek:
kommunikacio@ksh.hu

Táblák

Információszolgálat

www.ksh.hu

Telefon: (+36-1) 345-6789
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