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A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/12

Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
•	 2015-ben a	reálgazdasági	folyamatok	a	fejlett	országok	többségében	

kedvezően	 alakultak.	 A	 Nemzetközi	 Valutaalap	 becslése	 szerint	 a 
globális gazdaság teljesítménye	–	a	2014.	évi	3,4%-os	emelkedést	
követően	 –	 2015-ben	 3,1%-kal	 bővült	 az	 előző	 évhez	 képest.		
A	 növekedés	 alakulására	 a	 kőolaj	 árának	 változása	mellett	 hatással	
volt	a	kínai	gazdaság	lassuló	növekedési	üteme	is.

•	 2015-ben Kína gazdasági	 teljesítménye	 6,9,	 az	Egyesült Államoké 
2,4,	Japáné 0,4%-kal	nőtt	az	előző	évhez	viszonyítva.

•	 Az	 előzetes	 adatok	 alapján	 2015-ben	 az Európai Unió (EU-28)	
tagországainak	 együttes	 teljesítménye	 1,8%-kal	 emelkedett	 az	 egy	
évvel	 korábbihoz	 képest.	 A	 rendelkezésre	 álló	 adatok	 alapján	 a	
tagországok	 többségében	 nőtt	 a	 teljesítmény,	 a	 nagyobb	 súlyú	
nemzetgazdaságok	közül	Németországé	1,7,	az	Egyesült	Királyságé	
2,2%-kal.

•	 A	magyar	gazdaság	teljesítménye	2013	folyamán	dinamikus	növekedési	
pályára	állt,	ami	2015-ben	 folytatódott. Hazánk bruttó hazai terméke 
–	 a	 KSH	gyorsbecslése	 szerint	 – 2015 IV. negyedévében 3,2, 2015 
egészében 2,9%-kal	nőtt az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	termelési	
oldalon	 a	 bővülést	 alapvetően	 az	 ipar,	 valamint	 a	 kereskedelem,	
szálláshely-szolgáltatás	 és	 vendéglátás	 teljesítményének	 emelkedése	
okozta,	 a	 mezőgazdaság	 teljesítménye	 ugyanakkor	 visszafogta	 a	
növekedést.	 Hazánk	 2015.	 évi	 gazdasági	 teljesít-ménynövekedése	
számottevően	meghaladta	az	uniós	átlagot	(1,8%).

•	 A	külkereskedelmi termékforgalomban	2015-ben	–	az	első	becslés	
szerint	–	a	kivitel	értéke	90,7	milliárd	eurót	tett	ki,	7,4%-kal	nagyobb	
összeget,	mint	2014-ben.	A	behozatal	értéke	82,6	milliárd	euró	volt,	
5,6%-kal	 több,	mint	 egy	 évvel	 korábban.	A	 külkereskedelmünk	8,1	
milliárd	eurós	többlettel	zárta	a	2015.	évet,	az	egyenleg	1,8	milliárd	
euróval	 javult	 2014-hez	 képest.	 Az	 export	 euróban	 számított	
növekedési	üteme	valamennyi	negyedévben	felülmúlta	az	importét,	a	
legnagyobb	mértékben	 (3,0	 százalékponttal)	 az	 utolsó,	 a	 legkisebb	
mértékben	(0,2	százalékponttal)	a	III.	negyedévben.

•	 2015. decemberben	 –	 szintén	 az	 első	 becslés	 szerint	 –	 az	 export	
euróértéke	7,3,	az	importé	1,0%-kal	meghaladta	a	tizenkét	hónappal	
korábbit.	Az	egyenlegben	az	év	utolsó	hónapjában	643	millió	eurós	
aktívum	keletkezett,	398	millió	euróval	több	az	egy	évvel	korábbinál.

•	 2015. január–novemberben	 –	 a	 részletesen	 feldolgozott	 adatok	
alapján	 –	 a	 kivitel	volumene	 8,1,	 a	 behozatalé	 7,5%-kal	 nőtt	 2014	
azonos	 időszakához	 képest.	 Az	 árufőcsoportok	 közül	 a	 legnagyobb	
mértékben	(11%)	a	forgalom	53%-át	adó	gépek	és	szállítóeszközök	
volumene	nőtt.	Az	Európai	Unióval	folytatott	külkereskedelemben	az	
átlagosnál	gyorsabban	–	az	exportban	9,9,	az	importban	pedig	8,7%-
kal	–	bővült	a	forgalom	volumene.

•	 2015 első tizenegy hónapjában	 a	 forgalom	 forintban mért 
árszínvonala mérséklődött	 2014	 azonos	 időszakához	 képest,	 a	
változás	mértéke	az	exportban	0,4,	az	importban	pedig	1,1%	volt.	Az	
import	árszínvonalának	az	exportét	meghaladó	mértékű	csökkenése	
hatására	a	cserearány	kedvezően	változott,	a	javulás	mértéke	0,7%	
volt.	 A	 forint az	 euróhoz	 képest	 némileg	 (0,4%-kal),	 a	 dollárhoz	
viszonyítva	pedig	határozottan	(20%-kal)	leértékelődött.

•	 Az	államháztartás	 központi alrendszerének	 pénzforgalmi	 szemléletű,	
konszolidált hiánya	 2015-ben	 –	 a	 Nemzetgazdasági	 Minisztérium	
részletes	adatai	alapján	–	1219	milliárd	forint	volt, 416	milliárd	forinttal	
több,	 mint	 2014-ben.	 Az	 államháztartás	 központi	 alrendszerének	
egyenlege	 2016. januárban	 javult,	 a	 tizenkét	 hónappal	 korábbinál	
146	 milliárd	 forinttal	 kedvezőbb	 egyenleg	 92	 milliárd	 forintos	
többletet	 eredményezett.	 Az	 egyenlegváltozás	 irányát	 2015-ben	 és	
2016.	januárban	is	a	központi	költségvetésben	végbement	folyamatok	
határozták	meg.

•	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 előzetes	 adatai	 szerint	 2015	 végén	 a	
háztartások pénzügyi eszközei	 40,6	 ezer	milliárd	 forintot	 tettek	 ki,	
7,9%-kal	többet,	mint	2014	végén.	A	kötelezettségek	értéke	8,1	ezer	
milliárd	forint	volt,	az	egy	évvel	ezelőttinél	11%-kal	kevesebb.	A	két	
tényező	 különbségeként	 előálló	 nettó	 pénzügyi vagyon	 32,5	 ezer	
milliárd	forint	volt,	14%-kal	több	a	2014.	véginél.	A	háztartások nettó 
finanszírozási képessége	2015-ben	2709	milliárd	forint	volt,	ami	a	
GDP	8,0%-ának	felelt	meg.

Ágazati teljesítmények
•	 2015-ben	a	mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke	előző	évi	áron	

7,8%-kal	 csökkent,	 folyó	 áron	 nem	 változott.	 A	 mezőgazdaság	
munkaerő-felhasználása	 nem	 változott	 jelentősen,	 a	 termelési	
tényezők	jövedelme	4,4,	a	vállalkozói	jövedelem	8,9%-kal	alacsonyabb	
lett	 az	 előző	 évinél.	 A	 termelési tényezők munkaegységre jutó 
reáljövedelme	(„A”	mutató)	6,3%-kal	csökkent.	

•	 A	mezőgazdasági	számlarendszer	előzetes	adatai	szerint	2015-ben	a	
mezőgazdaság kibocsátásának	 volumene	 3,0%-kal	 csökkent	 az	
árak 3,4%-os	emelkedése	mellett,	a	kibocsátási	érték	nem	változott.	
A	 mezőgazdasági	 ágazat	 kibocsátási	 értékének	 58%-át	 adó	
növénytermesztés	 kibocsátásának	 volumene	 8,6%-kal	 visszaesett,	
miközben	az	érték	35%-át	adó	állattenyésztésé 5,7%-kal	emelkedett.

•	 2015-ben	 4,7%-kal	 (132	 ezer	 hektárral)	 kisebb	 területen	2,6	millió	
tonnával	(16%-kal)	kevesebb	gabona	 termett,	mint	az	előző	évben.		
A	nyár	eleji	hőséget	és	a	csapadékhiányt	a	búza	kivételével	minden	
szántóföldi	 növény	 megsínylette,	 de	 elsősorban	 a	 kukorica	 és	 a	
burgonya,	 melyekből	 egyaránt	 közel	 30%-kal	 kevesebb	 termést,	
kukoricából	6,5	millió,	burgonyából	412	ezer	tonnát	takarítottak	be.	
Egyedül	a	búza termésátlaga	(5140	kilogramm/hektár)	haladta	meg	
(8,7%-kal)	 a	 2014.	 évit,	 termésmennyisége	 (5284	 ezer	 tonna)	 az	
előző	 évinél	 0,4,	 a	 2010–2014.	 évek	 átlagánál	 19%-kal	 magasabb	
volt.	 Jelentősen	 csökkent	 a	 cukorrépa	 és	 a	 repce termésátlaga		
(17,	 illetve	 20%-kal),	 és	 hasonló	 mértékben	 a	 betakarított	
mennyiségük	is	(886	és	584	ezer	tonna).	A	napraforgó	termésátlaga	
(2510	kilogramm/hektár)	6,7,	termésmennyisége	(1543	ezer	tonna)	
3,4%-kal	mérséklődött.
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•	 2015	 decemberében	 az	 állatállomány	 tekintetében	 folytatódott	 a	
szarvasmarha-állomány	2010	óta	tartó	növekedése:	a	18	ezres	(2,4%-os)	
emelkedéssel	 elérte	 a	 821	 ezret.	 A	 tehenek	 száma	 hasonló	 arányban,		
368	 ezerre	 nőtt.	 Míg	 a	 sertések	 száma	 0,4%-kal	 kevesebb,	 addig	 a	
juhoké	ugyanilyen	mértékben	több	lett	az	országban	a	2014.	decemberihez	
képest:	előbbiek	állománya	3,1,	utóbbiaké	1,2	millió	volt.	A	32,4	milliós	
tyúkállomány	1,9	millióval	(6,3%-kal)	több	az	egy	évvel	korábbinál.

•	 2015 decemberében	 a	 mezőgazdasági termelői árak	 5,2%-kal	
emelkedtek	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest.	 A	 növekedés	 a	
növényi termékek	árának	13%-os	emelkedésével	függ	össze,	miközben	
az	élő állatok és állati termékek ára 6,0%-kal	csökkent.	A	nagy	súlyú	
gabonafélék	 ára	 11%-kal	 emelkedett,	 ezen	 belül	 a	 kukoricáé	 21%-kal	
nőtt,	a	búzáé	2,2%-kal	mérséklődött.	Az	élő	állatok	árszintje	2,8,	az	állati	
termékeké	13%-kal	alacsonyabb	lett.

•	 2015-ben	a	mezőgazdasági termelői árak	0,4%-kal	nőttek.	A	növényi 
termékek	ára	6,4%-kal	emelkedett,	az	élő állatok és állati termékeké	
azonban	 8,4%-kal	 csökkent.	 A	 gabonafélék	 ára	 összességében		
3,1%-kal	nőtt	az	év	folyamán,	ezen	belül	a	búza	ára	változatlan	maradt,	
a	 kukoricáé	 6,2%-kal	 emelkedett.	 A	 gyümölcsök	 ára	 közel	 ötödével	
magasabb	lett.	A	vágósertés	ára	több	mint	tizedével,	a	tej	ára	ötödével	
csökkent.

•	 A	 mezőgazdasági termelés ráfordítási árai	 2015-ben	 1,2%-kal	
mérséklődtek,	ami	a	folyó termelőfelhasználás	1,8%-os	csökkenéséből	
és	 a	 beruházások	 árszínvonalának	 2,8%-os	 növekedéséből	 adódott.		
Az	 energiaárak	 több	 mint	 tizedével	 csökkentek.	 Az	 agrárolló értéke	
2015-ben	101,6	volt.

•	 2015 decemberében	 az	 ipari termelés	 volumene	 9,4,	 ezen	 belül	 a	
feldolgozóiparé	10%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	A	belföldi	és	
az	exportértékesítés	egyaránt	emelkedett	(1,3,	illetve	14%-kal).	Az	előző	
hónaphoz	képest	az	ipari	kibocsátás	–	a	szezonális	és	munkanaphatással	
kiigazított	adatok	szerint	–	0,7%-kal	csökkent.

•	 2015-ben az	ipari termelés	volumene	–	éven	belüli	folyamatos	bővülés	
mellett	 –	 7,5%-kal	 meghaladta	 az	 egy	 évvel	 korábbit.	 Mindkét	
értékesítési	 irányban	 nőttek	 az	 eladások:	 az	 összes	 értékesítés	 közel	
kétharmadát	adó	exporteladások	volumene	9,9,	a	több	mint	egyharmadát	
adó	belföldi	eladásoké	2,8%-kal.

•	 2015-ben	az	ipar nemzetgazdasági ágai közül	az energiaiparban	6,2,	
a	 feldolgozóiparban	 8,1%-kal	 nőtt,	 a	 csekély	 súlyt	 képviselő	
bányászatban	14%-kal	csökkent	a	termelés	az	előző	évihez képest.

•	 A	 feldolgozóipari alágak	 döntő	 többségében	bővült	 a	 kibocsátás,	 a	
legnagyobb	mértékben	(17%-kal)	a	legjelentősebb	súlyú	(30%)	alágat	
jelentő	járműgyártásban.	Szintén	jelentősen,	a	feldolgozóipari	átlagot	
meghaladó	mértékben	növekedett	az	egyéb feldolgozóipar,	valamint	
a	 gumi-, műanyag- és építőanyagipar	 kibocsátása	 (15–15%-kal).		
A	szinte	teljes	egészében	exportra	termelő	elektronikai	ipar	termelése	
6,4,	 az	 élelmiszeriparé	 4,3%-kal	 emelkedett.	Mindössze	 két	 alágban	
mérséklődött	 a	 termelés,	 mindkettőben	 a	 külpiaci	 értékesítés	
csökkenése	 miatt:	 a	 gép, gépi berendezés gyártásában	 1,4,	 a	
kokszgyártás, kőolajfeldolgozás	 területén	 2,6%-kal	 elmaradt	 a	
kibocsátás	az	előző	évitől.

•	 2015	 során	 mindegyik	 régióban	 bővült	 a	 termelés	 volumene:	 a	
legnagyobb	mértékben	(10%-kal)	Dél-Alföldön,	a	többi	régióban	3,3	és	
9,9%	közötti	mértékben.

•	 A	 legalább	 5	 főt	 foglalkoztató	 vállalkozások	 körében	 az	 egy 
alkalmazásban állóra számított termelés	 2015-ben	 4,9%-kal	
meghaladta	 az	 előző	 évit.	 A	 termelékenység	 növekedése	 2,9%-os	
létszámemelkedés	mellett	következett	be.	Az	ipari	ágazatok	többségében	
nőtt	a	termelékenység	az	egy	évvel	korábbihoz	mérten.

•	 2015 decemberében	a	megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új 
rendelése,	ezen	belül	az	új	belföldi	rendelések	és	az	új	exportrendelések	
egyaránt	13%-kal	emelkedtek	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	Az	ipari	
termelés	motorjának	számító	 járműgyártásban	az	új	 exportrendelések	
volumene	 10%-kal	 bővült.	 Az	 összes	 rendelésállomány	 volumene	
december végén	14%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.

•	 Az	 ipari termelői árak	2015-ben	0,9%-kal	csökkentek	az	előző	évhez	
képest.	(2015	decemberében	az	ipari	termelői	árak	1,3%-kal	elmaradtak	
az	 egy	 évvel	 korábbitól.)	 Ezzel	 párhuzamosan	 az	 értékesítési	 irányok	
közül	 a	 belföldi	 eladások	 árai	 –	 éven	 belüli	 folyamatos	 mérséklődés	
mellett	 –	 3,1%-kal	 csökkentek,	 az	 exportértékesítések	 árai	 viszont	
0,3%-kal	emelkedtek.

•	 2015. decemberben az építőipari termelés volumene	 8,1%-kal	
meghaladta	 az	 előző	 év	 azonos	 időszaki	 alacsony	 bázist.	 Mindkét	
építményfőcsoportban	 emelkedett	 a	 termelés	 volumene:	 az	 épületek	
építésében	3,8,	az	egyéb	építményekében	14%-kal.	

•	 Az	építőipari termelés volumene	2015-ben	átlagosan	3,0%-kal	nőtt	az	
egy	évvel	korábbi,	magas	bázishoz	képest.	Az	épületek	építése	4,8,	az	
egyéb	építményeké	1,6%-kal	bővült.	

•	 Az	 új építőipari szerződések volumene	 decemberben	 18%-kal	
nőtt,	 2015-ben	 éves	 szinten	 átlagosan	 7,3%-kal	 elmaradt	 az	 egy	
évvel	 korábbitól.	 Az	 új	 szerződések	 utolsó	 négy	 havi	 növekedése	
ellenére	 az	 építőipari	 vállalkozások	 szerződésállományának 
volumene	december végén	48%-kal	alacsonyabb	volt	az	egy	évvel	
korábbinál.	

•	 Az	építőipar termelői árai	2015-ben	átlagosan	2,5%-kal	emelkedtek	az	
előző	évihez	viszonyítva.

•	 2015-ben	 7612	új lakás épült,	 8,9%-kal	 kevesebb,	mint	 egy	 évvel	
korábban.	 Az	 építésügyi	 szakhatóságok	 12	 515	 lakás építésére 
adtak ki engedélyt,	 ez	 30%-os	 növekedés	 az	 előző	 évihez	 képest.		
Az	 építtetői körben	 továbbra	 is	 a	 természetes	 személyek	 vannak	
többségben	(59%),	a	vállalkozások	által	épített	lakások	aránya	(39%)	
gyakorlatilag	 nem	 változott	 az	 utóbbi	 évben.	 A	 használatba	 vett	
lakások	átlagos alapterülete	 101	m2	volt,	 az	 egy	évvel	 korábbihoz	
hasonlóan.	Éves	szinten	2000	lakás szűnt meg,	16%-kal	több,	mint	
2014-ben.

•	 A	 szolgáltató	 ágazatok	 közül	 a	 kiskereskedelmi forgalom volumene	
decemberben	5,0,	2015 egészében	5,5%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	
időszakához	 viszonyítva.	 2015-ben	 az	 összforgalom	 csaknem	 felét	
kitevő	élelmiszer-eladások	3,4%-kal	meghaladták	az	előző	évit.	Ezen	
belül	a	forgalom	több	mint	háromnegyedét	lebonyolító	vegyes	termék-
körű	üzleteké	(hiper-	és	szupermarketeké,	vegyesboltoké)	3,1,	az	élel-
miszer-,	 ital-,	 dohányáru-szaküzleteké	 4,3%-kal	 nagyobb	 lett.	 A	 nem 
élelmiszertermékek	 forgalma	 7,6%-kal	 növekedett,	 ezen	 belül	 az	
összes	tevékenységcsoportban	emelkedtek	az	eladások.	Az	üzemanyag-
kiskereskedelem	forgalma	–	csökkenő	üzemanyagárak	mellett	–	7,1%-
kal	bővült.

•	 A	kiskereskedelmen	kívül	 számba	vett	gépjármű- és járműalkatrész-
kiskereskedelem	forgalmában	3,4%-os	csökkenést	mértünk.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken 2015 decemberében a	belföldi	ven-
dégek	által	eltöltött	éjszakák	száma	6,4%-kal	nőtt,	a	külföldi	vendégek	
által	 eltöltött	 éjszakáké	 3,6%-kal	 csökkent	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	
képest.	 A	 szálláshelyek	 vendégéjszakákban	 mért	 vendégforgalma	 így	
összességében	1,3%-kal	bővült.

•	 2015-ben a kereskedelmi szálláshelyeken	 a	 vendégek	 száma	7,4,	 a	
vendégéjszakáké	5,4%-kal	növekedett	az előző évhez képest.	A	külföl-
di	 vendégek	 és	 az	 általuk	 eltöltött	 vendégéjszakák	 száma	 6,1,	 illetve	
4,6%-kal	 emelkedett,	 a	 belföldiek esetében ennél	 némileg	 élénkebb,	
8,6,	illetve	6,4%-os	volt	a	bővülés.	A	kilenc	turisztikai	régió	mindegyi-
kében	nőtt	a	vendégéjszakában	mért	 forgalom,	a	 legnagyobb	mérték-
ben	 (9,9%-kal)	 Dél-Alföldön.	 A	 vendégéjszakában	 mért	 forgalom	
háromnegyedét	adó	szállodákban a	vendégek	száma	7,2,	a	vendégéj-
szakáké	5,2%-kal	bővült.	A	kereskedelmi	szálláshelyek	2015-ben	össze-
sen	368	milliárd	forint	bruttó árbevételt	realizáltak,	folyó	áron	10%-kal	
többet,	 mint	 2014-ben.	 A	 bevételek	 közel	 hattizede	 a	 szállásdíjakból	
származott,	e	bevételi	típus	esetén	13%-os	növekedés	következett	be.

•	 A	vendéglátóhelyek	–	a	kereskedelmi	szálláshelyek	vendéglátó	egysé-
geivel	együtt	mért	–	eladási forgalma	2015-ben	összesen	918	milliárd	
forint	volt,	11%-kal	több,	mint	előző	évben.	(Decemberben	ugyanekkora	
ütemű	volt	a	bővülés.)
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•	 2015-ben	 a	 nemzetgazdaság	 árutonna-kilométerben	 kifejezett	
áruszállítási teljesítménye 0,9%-kal	 nagyobb	 volt	 a	 2014.	 évinél.		
A	 helyközi személyszállítás	 2015.	 évi	 utaskilométer-teljesítménye,	
valamint	a	helyi személyszállításban	regisztrált	utazások	száma	egy-
aránt	1,4%-kal	haladta	meg	a	2014.	évit.

•	 2015-ben	200	ezer	személygépkocsit helyeztek első alkalommal for-
galomba	az	országban,	22%-kal	többet	a	2014.	évinél.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	előzetes	népmozgalmi adatok alapján	2015-ben	91	700	gyermek 

született,	 0,2%-kal	 (190	 fővel)	 több,	 mint	 egy	 évvel	 korábban,	 a	
születési	 arányszám	 (9,3	 ezrelék)	 nem	 változott.	 Az	 elhunytak	
131	 600	 fős	 száma	 4,2%-kal	 (5292	 fővel)	 meghaladta	 az	 előző	 év	
azonos	 időszakit,	 a	 halálozási	 arányszám	 –	 0,6	 ezrelékpontos	
növekedés	mellett	–	13,4	ezreléket	tett	ki.	A	halálozások	száma		az	év	
első	három	negyedévében	meghaladta	az	előző	év	azonos	 időszakit,	
az	 utolsó	 negyedévben	 viszont	 kevesebben	 haltak	 meg	 (átlagosan	
4,7%-kal).	A	természetes fogyás	(39	900	fő)	5102	fővel	növekedett	a	
2014.	évihez	képest.	2015-ben	a	csecsemőhalandóság	4,1	ezrelékes	
mutatója	0,5	ezrelékponttal	alacsonyabb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.	
A	 terhességmegszakítások	 száma	 (31	 200)	 4,5%-kal	 csökkent	 az	
előző	évihez	képest.	2015	során	45	900	házasságot kötöttek,	18%-kal	
(7120-szal)	többet,	mint	egy	évvel	azelőtt.	

•	 Az	időszak	végén	a	2011.	évi	népszámlálás	adatai	alapján	továbbvezetett	
népesség becsült lélekszáma	 –	 a	 nemzetközi	 vándorlás	
figyelembevételével	–	9	millió	823	ezer	fő	volt.

•	 2015-ben	bővült	a	foglalkoztatottság	és	mérséklődött	a	munkanélküliség	
az	előző	évihez	képest.	A	15–74	éves	foglalkoztatottak száma átlagosan	
4	millió	 210	 ezer	 fő	 volt,	 110	 ezerrel	 több,	mint	 2014-ben.	 A	 15–64	
évesek	közé	4	millió	176	ezer	foglalkoztatott	tartozott,	számuk	egy	év	
alatt	 106	 ezer	 fővel	 (2,6%-kal)	 emelkedett,	 foglalkoztatási arányuk	
pedig	 2,1	 százalékponttal	 magasabb	 volt	 (63,9%).	 A	 foglalkoztatás	
bővülése	 a	 férfiak	 körében	 nagyobb	 mértékű	 volt,	 foglalkoztatási	
arányuk	 70,3,	 a	 nőké	 57,8%-ra	 emelkedett.	 Nőtt	 a	 foglalkoztatottak	
száma	és	aránya	a	munkaerőpiacon	kis	számban	jelen	lévő	15–24	éves	
fiatalok,	 a	 legjobb	 munkavállalási	 korú,	 25–54	 évesek,	 továbbá	 az	
55–64	 évesek	 körében	 egyaránt.	 (Ezen	 korcsoportok	 foglalkoztatási	
aránya	25,7,	80,6	és	45,3%	volt	2015-ben.)

•	 A munkanélküliek száma	 –	 2015-ben	 és	 a	 15–64	 éves	 népesség	
körében	 –	 átlagosan	 307	 ezer	 fő	 volt,	 tizedével	 (36	 ezer	 fővel)	
kevesebb,	 mint	 2014-ben,	 miközben	 a	 munkanélküliségi ráta		
1,0	százalékponttal,	6,8%-ra	csökkent.	A	férfiakat	alacsonyabb	szintű	
munkanélküliségi	ráta	(6,6%)	jellemezte,	mint	a	nőket	(7,1%),	egyúttal	
körükben	 esett	 vissza	 nagyobb	 mértékben	 a	 munkanélküliség.	 Éves	
összehasonlításban	a	15–24	éves	 fiatalok,	a	25–54	évesek,	 illetve	az	

55–64	 évesek	 munkanélküliségi	 mutatói	 egyaránt	 csökkentek.		
(A	munkanélküliségi	 ráta	ebben	a	három	korcsoportban	17,3,	6,0	és	
5,8%	 volt	 2015-ben.)	 A	 munkanélküliek	 47,4%-a	 tartósan,	 azaz	
legalább	egy	éve	munkanélküli,	arányuk	2,1	százalékponttal	elmaradt	a	
2014.	 évitől,	 míg	 a munkakeresés átlagos időtartama	 egy	 év	 alatt	
lényegében	nem	változott,	18,4	hónap	volt.

•	 2015-ben	a	teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzetgazdasá-
gi	 szinten1	 átlagosan	 havi	 bruttó	 247	 800	 forintot	 kerestek,	 ennek		
–	családi	kedvezmény	nélkül	számított	–	nettó	összege	162	300	forint	
volt.	A	kereseteket	terhelő	járulékok	és	a	személyijövedelemadó-sza-
bályok	változatlansága	következtében	a	bruttó	és	a	nettó	átlagkereset	
egyaránt	4,2%-kal	magasabb	volt	a	2014.	évinél.	A	közfoglalkoztatot-
tak	 átlagkereseti	 adatait	 figyelmen	 kívül	 hagyva	 a	 bruttó	 és	 a	 nettó	
bérek	 szintén	 azonos	 mértékben,	 4,5%-kal	 emelkedtek.	 A	 nettó	
keresetek	 a	 vállalkozásoknál	3,9,	 a	 közfoglalkoztatottak	nélküli	 köz-
szférában	 6,3,	 a	 nonprofit	 szervezeteknél	 3,2%-kal	meghaladták	 az	
előző	évit.	(A	költségvetési	 intézményeknél	és	a	nonprofit	szerveze-
teknél	alkalmazzák	a	közfoglalkoztatottak	94%-át.)	

•	 A	költségvetési	és	a	nonprofit	szférában	dolgozók	egy	része,	mintegy	
182	ezer	fő	–	az	adó-	és	járulékváltozások	ellentételezését	szolgáló	–	a	
keresetbe	 nem	 tartozó	 kompenzációban részesült,	 a	 juttatás	 havi	
összege	átlagosan	bruttó	9600,	illetve	9300	forint	volt.	

•	 A	fogyasztói	árak	0,1%-os	csökkenése	mellett	a	reálkereset	4,3%-kal	
emelkedett	az	előző	évihez	viszonyítva.

•	 A	 fogyasztói árak	 2015-ben	 összességében	 0,1%-kal	 elmaradtak	 az	
előző	 évitől.	 A	 legnagyobb	 mértékben,	 4,6%-kal	 az	 egyéb	 cikkek	
(gyógyszerek,	 járműüzemanyagok,	 illetve	 a	 lakással,	 háztartással	 és	
testápolással	kapcsolatos,	valamint	a	kulturális	cikkek)	ára	esett	vissza,	
elsősorban	 az	 üzemanyagárak	 csökkenésével	 összefüggésben.		
A	 háztartási	 energia	 ára	 –	 az	 egy	 évvel	 korábbi	 12%-os	 csökkenést	
követően	–	2015-ben	2,9%-kal	mérséklődött.	A	legnagyobb	mértékben	
évek	óta	a	szeszes	italok,	dohányáruk	drágulnak:	ennek	üteme	az	elmúlt	
egy	évben	3,1%	volt.	Az	élelmiszerárak	0,9%-kal	emelkedtek,	amit	az	
idényáras	 élelmiszerek	 jelentős	 drágulása	 befolyásolt.	 A	 tartós	
fogyasztási	cikkek	árának	évek	óta	tartó	csökkenését	2015-ben		0,8%-
os	 áremelkedés	 váltotta	 fel.	 A	 fogyasztói	 árak	 korábbi	 hónapokban	
tapasztalt	 emelkedése	 2016 januárjában	 folytatódott:	 az	 árszínvonal	
átlagosan	0,9%-kal	volt	magasabb,	mint	előző	év	januárjában.

•	 2015-ben	3,1%-kal	emelkedett	a	személysérüléses közúti közlekedési 
balesetek	száma.	A	több	mint	16	ezer	balesetben	647-en	életüket	vesz-
tették,	5	és	 fél	 ezren	súlyosan,	 több	mint	15	ezren	könnyen	sérültek.		
A	balesetek	63%-át	személygépkocsi-vezetők	okozták,	tizedét	tehergép-
kocsi-vezetők,	11%-át	pedig	kerékpárosok.	Az	ittasan	okozott	balesetek	
száma	 1,5%-kal	 csökkent	 az	 előző	 évhez	 képest,	 a	 közel	 1600	 ilyen	
baleset	az	összes	baleset	9,7%-át	jelentette.

1	A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.
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2.) 2016. január

Megnevezés 2014 2015 2016. január

Fogyasztóiár-index 99,8 99,9 100,9
Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege,  

milliárd forint –803 –1 219 92
Ebből:

központi költségvetés –817 –1 196 18
társadalombiztosítási alapok 8 –25 41

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

1.) 2015. január–december

Megnevezés 2014
2015.

január–november december január–december

Ipari indexek
termelés 107,7 107,3 109,4 107,5
értékesítés belföldre 100,8 103,0 101,3 102,8
értékesítés exportra 110,5 109,6 113,9 109,9
létszám 102,5 102,8R 103,7 102,9
termelékenység 105,3 104,8R 105,9 104,9

Építőipari termelés indexe 113,5 102,4R 108,1 103,0
Mezőgazdasági értékesítés indexe 114,2 107,8 72,2 104,3
Kiskereskedelmi forgalom indexe 105,2 105,6 105,0 105,5
Behozatal értéke, millió euró 78 232 76 462R 6 162 82 624
értékindexe 104,7 106,0 101,0 105,6

Kivitel értéke, millió euró 84 506 83 916R 6 805 90 721
értékindexe 104,0 107,4R 107,3 107,4

Árindexek
ipari termelői árak 99,6 99,1 98,7 99,1
ipari belföldi értékesítési árak 97,9 96,9 97,2 96,9
mezőgazdasági termelői árak 93,9 99,8 105,2 100,4
behozatali forintárak 100,1 98,9 .. ..
kiviteli forintárak 101,1 99,6 .. ..

Alkalmazásban állók létszáma, ezer fő 2 823 2 893 2 911 2 894
index   104,5 102,5 102,4 102,5

Munkanélküliségi rátaa), % 7,8 .. .. 6,8
Bruttó átlagkereset, ezer forint 237,7 245,5 272,6 247,8
nominális index 103,0 104,1 105,7 104,2

Nettó átlagkereset, ezer forint 155,7 160,8 178,6 162,3
nominális index 103,0 104,1 105,7 104,2

a)	A	15–64	éves	népességen	belül.
R	Revideált	adat.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21512.xls
mailto:info@ksh.hu
http://www.ksh.hu
mailto:kommunikacio@ksh.hu

