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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/03

Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
• 2015 első három hónapjában a fejlett országok többségében a 

reálgazdasági folyamatok kedvezőek voltak. A globális gazdaság 
alakulására jelentős mértékben hatott a kőolaj alacsony ára.  
A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a globális gazdaság 
teljesítménye – a 2014. évi 3,4%-os emelkedést követően –  
2015-ben 3,5%-kal bővül az előző évihez képest.

• 2015 I. negyedévében Kína gazdasági teljesítménye 7,0, az Egyesült 
Államoké 3,0%-kal nőtt,1 Japáné ugyanakkor 1,4%-kal1 csökkent az 
előző év azonos időszakához képest.

• Az előzetes adatok alapján 2015 január–márciusában az Európai 
Unió (EU-28) tagországainak együttes teljesítménye 1,4%-kal2 
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az unió legnagyobb 
nemzetgazdaságának, Németország GDP-je 1,0%-kal2 bővült.

• Hazánk bruttó hazai terméke – a KSH gyorsbecslése szerint – 2015 
I. negyedévében 3,4%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz 
képest. A termelési oldalon az emelkedést elsősorban a 
járműgyártáson alapuló ipari teljesítmény bővülése okozta.

• A felhasználási oldalon a gazdasági teljesítmény növekedését 
visszafogta a nemzetgazdasági beruházások alakulása: 2015 I. 
negyedévében a beruházási teljesítmény 4,5%-kal elmaradt az egy 
évvel korábbi magas bázistól. Ezzel a beruházások több mint egy évig 
tartó bővülése megállt. A nemzetgazdasági ágak többségében 
csökkentek a fejlesztések. A legnagyobb beruházónak számító 
feldolgozóiparban lényegében stagnált (+0,2%) a beruházási 
teljesítmény.

• 2015 I. negyedévében – a nemzetközi összehasonlítások során 
alkalmazott, szezonálisan és naptárhatással kiigazított index szerint 
– hazánk gazdasági teljesítménye 3,1%-kal haladta meg az egy évvel 
korábbit, ami az adatot közlő 19 tagország között – Románia mögött 
– a második legmagasabb növekedési ütem. A régiós versenytársak 
közül Romániában 4,2, Szlovákiában pedig 2,9%-kal bővült a GDP.

• Az előzetes adatok alapján hazánk külkereskedelmi forgalma 2015 
márciusában az exportban 13, az importban 9,8%-kal bővült az előző 
év azonos hónapjához képest. A január–márciusi időszak egészében 
az export euróértéke 7,7, az importé 5,7%-kal emelkedett.  
A külkereskedelmi mérleg 2015 január–márciusában 2486 millió 
eurós aktívummal zárt, 530 millió euróval többel, mint egy évvel 
korábban.

• A részletesen feldolgozott adatok alapján 2015. január–februárjában 
a kivitel volumene 8,2, a behozatalé 7,3%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Hazánk uniós exportjának volumene 7,7, az 
importé 7,8%-kal emelkedett, az Európai Unión kívüli országokba 
irányuló kivitel 9,5, a behozatal pedig 5,3%-kal bővült.

• Az árufőcsoportok közül a forgalom mindkét irányában legnagyobb 
súlyt képviselő gépek és szállítóeszközök kiviteli volumene 11, a 
behozatalé 9,6%-kal növekedett, a szintén jelentős súlyú feldolgozott 
termékek exportvolumene 6,8, az importé 8,8%-kal bővült az egy 
évvel korábbi szinthez képest.

• Az év első két hónapjában a külkereskedelmi forgalom forintban 
mért árszínvonala az exportban 0,7, az importban 1,2%-kal csökkent, 
így a cserearány 0,5%-kal javult.

• 2015 január–áprilisban az államháztartás központi alrendszerének 
pénzforgalmi szemléletű, konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági 
Minisztérium előzetes adatai alapján – 610 milliárd forint volt,  
341 milliárd forinttal kevesebb, mint 2014 azonos időszakában.  
A mérleg javulása a központi költségvetésben végbement 
folyamatokkal magyarázható, aminek hiánya (644 milliárd forint)  
– a bevételek 2,9%-os növekedése és a kiadások 7,0%-os 
csökkenése mellett – 388 milliárd forinttal kevesebb lett. A társa-
dalombiztosítási alapok, valamint az elkülönített állami pénzalapok 
egyenlege ugyanakkor romlott (21 milliárd, illetve 25 milliárd 
forinttal), így a január–áprilisi többlet 24, illetve 10 milliárd forintot 
tett ki.

• A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2015. március 
végén a háztartások pénzügyi eszközei 37,8 billió forintot tettek ki, 
8,2%-kal többet az egy évvel korábbinál. A kötelezettségek értéke 
8,5 billió forint volt, az egy évvel ezelőttinél 7,4%-kal kevesebb.  
A két tényező különbségeként előálló nettó pénzügyi vagyon  
29,3 billió forint volt, 14%-kal több a 2014. márciusinál.  
A kötelezettségek között megjelenő devizahitelek állományi értéke 
585 milliárd forint volt március végén, 3,8 billió forinttal kevesebb, 
mint egy évvel korábban. A nagyarányú csökkenés a jelzálog 
fedezetű devizahitelek február 1-jei fordulónappal történő forintra 
váltásával magyarázható. A háztartások nettó finanszírozási 
képessége a 2015. I. negyedévével záruló elmúlt egy évben 2425 
milliárd forint volt, ami a GDP 7,5%-ának felelt meg. Az I. 
negyedévet a szokásosnál nagyobb nettó finanszírozási képesség 
jellemezte (1031 milliárd forint, illetve a GDP 13,7%-a), ami – az 
érintett ingatlan és egyéb hitelek elszámolásából fakadóan – a 
fennálló hitelállomány csökkenésével, valamint a megszűnő 
hitelintézeteknél elhelyezett betétekre vonatkozó kártalanítással 
magyarázható.

Ágazati teljesítmények
• 2015 márciusában a mezőgazdasági termelői árak 8,2%-kal 

alacsonyabbak voltak az előző év azonos időszakinál. A növényi 
termékek ára 9,1, az élő állatok és állati termékeké 6,6%-kal 
csökkent. A növényi termékek közül a gabonafélék ára 12, a 
burgonyáé 33, a gyümölcsféléké 18%-kal visszaesett, viszont a 
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1 Szezonálisan kiigazított. 
2 Szezonálisan és munkanaphatással kiigazított. 
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zöldségféléké 7,0%-kal emelkedett. Az élő állatok termelői árszintje 
3,9%-kal lett alacsonyabb, ezen belül a vágósertés termelői ára 9,0, a 
vágóbaromfi ára 2,5%-kal csökkent. Az állati termékek közül a tojás ára 
6,1%-kal nőtt, a tejé 19%-kal visszaesett. 

• A mezőgazdasági termelői árak az I. negyedévben 7,9%-kal 
alacsonyabbak voltak a 2014 I. negyedévinél, ezen belül a növényi 
termékek ára 8,4, az élő állatok és állati termékeké 7,3%-kal csökkent. 

• A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai 1,9%-kal voltak 
alacsonyabbak, ami a folyó termelőfelhasználás árszínvonalának 
2,6%-os csökkenéséből és a mezőgazdasági beruházások 
árszínvonalának 2,9%-os növekedéséből tevődött össze. Az agrárolló 
értéke az I. negyedévben 93,9% volt.

• 2015 márciusában az ipari termelés volumene 12%-kal nőtt az egy 
évvel korábbihoz képest. A belföldi és az exportértékesítés egyaránt 
számottevően emelkedett (11, illetve 14%-kal). Az előző hónaphoz 
képest az ipari kibocsátás – a szezonális és munkanaphatással 
kiigazított adatok szerint – 2,6%-kal növekedett.

• 2015 I. negyedévében az ipari termelés volumene 8,0%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbit. Az eladások mindkét értékesítés irányban 
emelkedtek: az összes értékesítés több mint hattizedét adó 
exporteladások 11, a közel négytizedét adó belföldi eladások 7,0%-kal 
bővültek.

• 2015 első három hónapjában mindegyik ipari nemzetgazdasági ág 
termelése nőtt az egy évvel korábbihoz mérten: a termelés több mint 
kilenctizedét adó feldolgozóiparban 8,1, az energiaiparban – alacsony 
bázis mellett – 9,7, a kis súlyt képviselő bányászatban 3,8%-kal.  
A feldolgozóipari alágak döntő többségében emelkedett a kibocsátás.  
A nagyobb súlyú alágak közül – az ipari termelés motorjának számí- 
tó – járműgyártás kibocsátása 16, a számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártásáé 7,6, az élelmiszeriparé 6,5%-kal nőtt.

• A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy 
alkalmazásban állóra jutó termelés 2015 I. negyedévében 4,8%-kal 
nagyobb volt az egy évvel korábbihoz képest. A termelékenység 
növekedése 3,2%-os létszámemelkedés mellett következett be. Az ipar 
ágazatok többségében a termelékenység nőtt az egy évvel korábbi 
időszakhoz mérten.

• 2015 I. negyedévében mindegyik régióban bővült az ipari termelés 
volumene, a legnagyobb mértékben (18%) Dél-Alföldön. A többi 
régióban 2,0 és 12% közötti mértékben emelkedett az ipari kibocsátás.

• 2015 márciusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új 
rendelése 1,9%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Mindkét 
értékesítési irányban növekedett a volumen: az új belföldi megrendeléseké 
14, az új exportrendeléseké 0,4%-kal. Az összes rendelésállomány 
volumene a hó végén 14%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ami az 
elmúlt egy év legalacsonyabb növekedési üteme.

• Az ipari termelői árak 2015 I. negyedévében átlagosan 2,2%-kal 
csökkentek. Ezzel párhuzamosan mindkét értékesítési irányban 
alacsonyabbak lettek az eladási árak: a belföldi értékesítés esetében 4,2, 
az exportékesítésnél 1,0%-kal.

• Az építőipari termelés volumene két éve növekvő tendenciát mutat. 
Idén márciusban a változatlan áron számolt termelés 13%-kal nőtt 
2014. márciushoz viszonyítva. Ezen belül az épületek építése 9,8, az 
egyéb építményeké 16%-kal gyarapodott. 

• 2015 I. negyedévében az építőipar termelési volumene összességében 
9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek 
építése 6,8, az egyéb építményeké 13%-kal bővült. 

• A január–márciusban kötött új építőipari szerződések volumene 
14%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbi magas bázishoz 
képest. Az építőipari vállalkozások szerződésállománya március 
végén 31%-kal elmaradt a 2014. márciusitól. 

• Az első három hónapban az építőipar termelői árai átlagosan 2,2%-kal 
meghaladták a 2014. január–márciusit.

• Az I. negyedévben 1572 új lakás épült, 7%-kal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. Az építésügyi szakhatóságok ugyanakkor 2381 lakás 
építésére adtak ki engedélyt, ami 44%-kal több, mint az előző év 
azonos időszakában. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 
100 m2 volt, 1 m2-rel nagyobb, mint egy évvel korábban.

• A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi forgalom volumene 
2015 márciusában 6,5, az I. negyedévben 7,0%-kal nőtt. 2015 első 
három hónapjában az összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszer-
vásárlások 4,9%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit. Ezen 
belül a forgalom több mint háromnegyedét lebonyolító vegyes 
termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketeké, vegyesboltoké) 5,7, az 
élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,3%-kal emelkedett. A nem 
élelmiszertermékek forgalma 8,6%-kal növekedett, ezen belül az 
összes tevékenységcsoportban emelkedtek az eladások. Az üzemanyag-
kiskereskedelem forgalma – a mérséklődő üzemanyagárak mellett – 
9,7%-kal emelkedett.

• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem forgalmában 2,3%-os csökkenést mértünk.

• A kereskedelmi szálláshelyeken 2015 I. negyedévében a vendégek 
száma 10, a vendégéjszakáké 8,8%-kal emelkedett. A külföldi vendégek 
8,2, a belföldiek 9,4%-kal több vendégéjszakát vettek igénybe az egy 
évvel korábbihoz képest. (A külföldi forgalom 2,0, a belföldi 1,9 millió 
vendégéjszaka volt.) A vendégforgalom bővülése a szálláshelyek árbe-
vételét is növelte: folyó áron összesen 12%-kal nagyobb bruttó bevételt 
könyveltek el, amihez a szobaárak emelkedése is hozzájárult. A 
Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetésekből 2,4 milliárd forint, az 
egy évvel korábbinál folyó áron 1,8%-kal kevesebb származott. Ez a 
kereskedelmi szálláshelyek bruttó belföldi szállásdíjbevételeinek 20%-át 
adta.

• A vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 3,8%-kal nőtt az 
előző év azonos időszakához képest, értéke az első három hónapban 
összesen 181 milliárd forintot tett ki.

• 2015 I. negyedévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben 
kifejezett áruszállítási teljesítménye 0,8%-kal nagyobb volt az egy 
évvel korábbinál. A növekedés a szállított tömeg 8,5%-os emelkedésével 
magyarázható, miközben az átlagos szállítási távolság rövidebbé vált. A 
teljesítményből 68%-os aránnyal részesedő közúti áruszállítás 
teljesítménye stagnált, a csővezetékesé 15%-kal bővült. Valamennyi 
szállítási mód teljesítményét figyelembe véve a nemzetközi forgalom 
1,6%-kal mérséklődött, míg a belföldi 9,4%-kal nőtt 2014 I. 
negyedévéhez képest.

• A helyközi személyszállítás utaskilométer-teljesítménye az I. negyed-
évben 2,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A teljesítmény 
növekedése az átlagos utazási távolság hosszabbá válásának következ-
ménye, az utasok száma ugyanis 1,3%-kal mérséklődött. A közlekedési 
eszközök közül a legnagyobb mértékben, 11%-kal a repülőgépek telje-
sítménye emelkedett. Az 55%-os aránnyal részesedő autóbuszos közle-
kedés teljesítménye 1,8%-kal nőtt, a vasúti közlekedésé ezzel szemben 
1,5%-kal mérséklődött. A kedvezően alakuló légi szállítás 
eredményeképpen a nemzetközi forgalom összteljesítménye is 
számottevően emelkedett (11%), miközben a belföldi forgalom lénye-
gében stagnált. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utas-
forgalma 2,0 millió fő volt az I. negyedévben, 13%-kal több3 az egy 
évvel korábbinál.

• A helyi személyszállításban 565 millió utazást regisztráltunk január–
márciusban, 3,6%-kal többet a 2014. I. negyedévinél. Az emelkedés 
túlnyomórészt a metró és a földalatti forgalmának bővülésével magya-
rázható, ami – a 4-es metró 2014. március 28-ai megnyitásával össze-

3 A repülőtér utasforgalma a külföldi légitársaságok forgalmát is magában foglalja, míg a teljesítmény kizárólag a magyar légi szállítók forgalmára vonatkozik.



A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/03Statisztikai tükör 2015/37 3

függésben – 23%-kal nőtt. Az utazások 52%-a autóbuszokon történt, 
ahol az utazók száma 2,5%-kal mérséklődött, míg – a második legfon-
tosabb közlekedési eszközt jelentő – villamosok esetében 4,7%-kal 
bővült a forgalom.

• 2015 első három hónapjában 43 ezer személygépkocsit helyeztek 
első alkalommal forgalomba az országban, 19%-kal többet az egy 
évvel korábbinál. A bővülés nagyobbrészt a használt – kétévesnél idő-
sebb – személygépkocsik forgalomba helyezésének emelkedésével 
magyarázható (28%), az új személygépkocsik forgalma ennél lényege-
sen kisebb mértékben nőtt (8,4%-kal). Az I. negyedév során forgalom-
ba helyezett személygépkocsik 58%-a használt volt, ami 4 százalék-
ponttal magasabb arány az egy évvel korábbinál.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
• Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2015 I. negyedévében  

22 014 gyermek született, 3,3%-kal (703 fővel) több, mint egy évvel 
korábban, a születési arányszám 8,8 ezrelékről 9,1 ezrelékre 
emelkedett. Az elhunytak 37 823 fős száma 15%-kal (4828 fővel) 
meghaladta az előző év azonos időszakit, a halálozási arányszám – 2,0 
ezrelékpontos növekedés mellett – 15,6 ezreléket tett ki. Ezekből 
következően a természetes fogyás 15 809 fős száma 4125 fővel több 
volt 2014 január–márciusához képest.  2015 első három hónapja 
során 4625 házasságot kötöttek, 5,3%-kal (231-gyel) többet, mint 
egy évvel azelőtt. A csecsemőhalandóság 4,1 ezrelékes mutatója  
1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. 

• 2015 I. negyedévében bővült a foglalkoztatottság és mérséklődött a 
munkanélküliség az előző év azonos időszakához viszonyítva.  
A 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 117 ezer fő volt, 79 
ezerrel több a 2014. I. negyedévinél. A foglalkoztatottak 15–64 évesek 
korcsoportjába 4 millió 86 ezren tartoztak, 79 ezer fővel (2,0%-kal) 
meghaladva a 2014. I. negyedévit, a foglalkoztatási arány pedig 
ugyanezen időszak alatt 1,8 százalékponttal, 62,4%-ra nőtt. A férfiak 
és a nők foglalkoztatási mutatói hasonló mértékben javultak, előbbiek 
foglalkoztatási aránya 68,3, utóbbiaké 56,7%-ra emelkedett. Bővült a 
foglalkoztatottak száma és aránya a munkaerőpiacon kis számban 
jelen lévő 15–24 éves fiatalok (23,9%), a legjobb munkavállalási korú 
25–54 évesek (79,5%) és az 55–64 évesek (43,0%) korcsoportjában 
egyaránt. 2015 február–áprilisában – a 15–64 éves népességen belül 
– folytatódott a foglalkoztatás bővülése: a foglalkoztatottak 4 millió 
109 ezres száma 72 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit, a 
foglalkoztatási arány 62,8%-os értéke pedig 1,7 százalékponttal nőtt.

• A munkanélküliek száma – a 15–64 évesek körében – 347 ezer fő volt, 
17 ezerrel (4,6%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál, a 
munkanélküliségi ráta 0,5 százalékponttal, 7,8%-ra mérséklődött. 
Jóllehet a férfiak és a nők munkanélküliségi rátája közel azonos szintű 
volt (7,8 és 7,9%), mégis a nők munkanélküliségi mutatói nagyobb 
mértékben javultak. A három fő korcsoport munkanélküliségi rátája 
eltérő módon változott: míg a 15–24 éves fiataloké és a 25–54 éveseké 
(19,4 és 6,9%) csökkent, addig az 55–64 éveseké (7,0%) kissé 
meghaladta a 2014. I. negyedévit. A munkanélküliek 44,8%-a tartósan, 
azaz legalább egy éve munkanélküli, a munkanélküliség átlagos 
időtartama pedig 17,4 hónap volt.4 2015. február–áprilisban  

– a 15–64 évesek korcsoportjában – a munkanélküliség tovább 
csökkent: a munkanélküliek száma egy év alatt 19 ezerrel, 338 ezer főre, 
a munkanélküliségi ráta pedig 0,5 százalékponttal, 7,6%-ra mérséklődött.

• 2015 I. negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
nemzetgazdasági szinten5 átlagosan havi bruttó 239 300 forintot 
kerestek, ennek – családi kedvezmény nélkül számított – nettó 
összege 156 700 forint volt. A kereseteket terhelő járulékok és a 
személyi jövedelemadó-szabályok változatlansága következtében a 
bruttó és a nettó átlagkeresetek egyaránt 4,1%-kal haladták meg a 
2014. I. negyedévit. A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait 
figyelmen kívül hagyva a bruttó és a nettó bérek szintén azonos 
mértékben, 3,0%-kal növekedtek. A nettó keresetek a vállalkozásoknál 
3,5, a közfoglalkoztatottak nélküli közszférában és a nonprofit 
szervezeteknél pedig egyaránt 2,3%-kal volt magasabb az egy évvel 
korábbinál. (A költségvetési intézmények és a nonprofit szervezetek 
kiemelését a közfoglalkoztatottak jelentős száma indokolja, mivel 
94%-ukat ebben a két gazdálkodási formában alkalmazták.)  
A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része a 
keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi 
összege átlagosan bruttó 10 200, illetve 9600 forint volt. 

• A fogyasztói árak csökkenésének üteme hónapról hónapra lassul, 
áprilisban az árak 0,3%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel 
korábban. 2015 első négy hónapjában az árszínvonal átlagosan 0,9%-
kal mérséklődött, amihez elsősorban az üzemanyagok és a háztartási 
energia árának jelentős csökkenése járult hozzá. Az élelmiszerek, a 
ruházkodási cikkek, valamint a tartós fogyasztási cikkek árai 
kismértékben (0,2–0,3%-kal) elmaradtak az előző év azonos időszakitól, 
miközben a szeszes italok, dohányáruk, valamint a szolgáltatások 
továbbra is drágultak. A nyugdíjasok esetében január–áprilisban a 
fogyasztói árak 0,4%-kal mérséklődtek.

• A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2006 és 
2012 között csökkent, azonban 2013-ban 3,4, 2014-ben pedig további 
1,0%-kal több baleset történt közútjainkon, mint egy évvel korábban.  
A 2015 I. negyedévében történt balesetek száma (3122) 3,1%-kal 
haladta meg az előző év hasonló időszakit. Kimenetelük súlyosabbá 
vált: a halálos balesetek száma (142) 13%-kal több volt, mint 2014 I. 
negyedévében. A balesetek során 154-en vesztették életüket, 1030-an 
súlyosan, 2891-en könnyebben sérültek.

• A balesetek túlnyomó többségében (91%) a járművezetők hibáztak. 
Legtöbbször nem megfelelően választották meg a haladási sebességet 
(38%), helytelenül alkalmazkodtak az útviszonyokhoz (27%) vagy 
nem adták meg az elsőbbséget (27%). A balesetek 31%-a történt 
lakott területen kívül, számuk az autópályákon 34%-kal nőtt. Száz 
kilométerre számolva az M1-esen történt a legtöbb baleset (14).  
A balesetek 9,2%-át okozták ittas állapotban, a 288 ilyen baleset 
11%-kal kevesebb, mint 2014 I. negyedévében. 

• 2015 I. negyedévében 61,9 ezer bűncselekményt regisztráltak, 
21%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A bűncselekmények 
sértettjeiként 41,4 ezer természetes személyt vettek nyilvántartásba, 
ami 22%-kal volt alacsonyabb a 2014. I. negyedévinél. Az ismertté 
vált bűnelkövetők száma egy év alatt 7,5%-kal, 22,8 ezer főre 
csökkent.

4  A 15–74 éves népességen belül.
5  A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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1. tábla
Összefoglaló adatok 
(indexek az előző év azonos időszakának százalékában)

1.) 2015. január–március

Megnevezés 2014
2015.

január–február március január– március

Ipari indexek
termelés 107,6 106,1R 111,6 108,0
értékesítés belföldre 101,1 104,8R 111,4 107,0
értékesítés exportra 109,8 108,8R 113,9 110,6
létszám 102,5 103,2R 103,2 103,2
termelékenység 105,1 102,9R 108,2 104,8

Építőipari termelés indexe 114,2 106,3R 112,7 109,2
Mezőgazdasági értékesítés indexe 114,2 111,0 121,8 114,8
Kiskereskedelmi forgalom indexe 105,1 107,3 106,5 107,0
Behozatal értéke, millió euró 78 288 12 474R 7 329 19 803
értékindexe 104,7 103,4R 109,8 105,7

Kivitel értéke, millió euró 84 690 14 032R 8 257 22 289
értékindexe 104,2 104,9R 112,9 107,7

Árindexek
ipari termelői árak 99,6 97,9 97,6 97,8
ipari belföldi értékesítési árak 97,9 95,4 96,6 95,8
mezőgazdasági termelői árak 93,9 92,6 91,8 92,1
behozatali forintárak 100,1 98,8 .. ..
kiviteli forintárak 101,1 99,3 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 823 2 854R 2 844 2 851
index 104,6 102,0R 100,6 101,5

Munkanélküliségi rátaa), %    7,8 .. .. 7,8
Bruttó átlagkereset, ezer forint 237,7 235,0R 247,9 239,3
nominális index 103,0 103,7 104,9 104,1

Nettó átlagkereset, ezer forint 155,7 153,9R 162,4 156,7
nominális index 103,0 103,7 104,9 104,1

a) A 15–64 éves népességen belül.
R Revideált adat.
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További információk, adatok 
(linkek):

Táblák

www.ksh.hu

Elérhetõségek: 

kommunikacio@ksh.hu

Információszolgálat

Telefon: (+36-1) 345-6789

2.) 2015. január–április

Megnevezés 2014
2015.

január– március április január– április

Fogyasztóiár-index 99,8 99,0 99,7 99,1
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –826 –537 –73 –610
Ebből:

központi költségvetés –837 –558 –85 –644
társadalombiztosítási alapok 6 11 13 24

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21503.xls
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