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2016 elején a globális gazdaságot bővülés jellemezte, a folyamatok
alakulására a nyersanyagok árcsökkenése mellett hatással volt a kínai
gazdaság lassuló növekedési üteme. A túlnyomórészt fejlett
országokat tömörítő OECD egészére számított GDP volumene 2016 I.
negyedévében – a korábbi negyedévekhez képest kismértékű
lendületvesztés mellett – 1,8%-kal1 meghaladta az egy évvel korábbi
szintet.
2016 I. negyedévében a meghatározó nemzetgazdaságok közül Kína
gazdasági teljesítménye 6,7, az Egyesült Államoké 1,9%-kal nőtt,
Japáné stagnált az előző évhez képest.1
Az előzetes adatok alapján 2016 I. negyedévében az Európai Unió
(EU-28) tagországainak együttes teljesítménye 1,7%-kal emelkedett
az egy évvel korábbihoz mérten. A rendelkezésre álló adatok alapján
a tagországok döntő többségében nőtt a teljesítmény, a nagyobb
súlyú nemzetgazdaságok közül az Egyesült Királyságé 2,1,
Németországé 1,6%-kal.2
A magyar gazdaság teljesítménye 2013 folyamán növekedési pályára
állt, a bővülés 2016 elején folytatódott, azonban a korábbi
negyedévekhez képest a gazdasági növekedés üteme jelentősen
fékeződött. Hazánk bruttó hazai terméke – a KSH gyorsbecslése
szerint – 2016 I. negyedévében 0,9%-kal nőtt az egy évvel
korábbihoz viszonyítva. A termelési oldalon a bővülést elsősorban a
piaci szolgáltatások okozták, az ipar és főként az építőipar
teljesítménye ugyanakkor visszafogta a növekedést.
A nemzetközi összehasonlítások során használt, szezonálisan és
naptárhatással kiigazított indexek szerint 2016 I. negyedévében a
gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 0,8%-kal
csökkent. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva – az uniós
átlagtól (1,7%) elmaradva – 0,5%-kal nőtt a teljesítmény.
2016 I. negyedévében a külkereskedelmi termékforgalomban – az
első becslés szerint – a kivitel értéke 22,6 milliárd euró volt, 1,6%-kal
több a 2015. január–márciusinál. A behozatal értéke 20,2 milliárd
eurót tett ki, ami 2,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az I.
negyedévben a forgalom euróban számított növekedési üteme
mérséklődött a 2014–2015. években tapasztaltakhoz képest.

Külkereskedelmünk 2,5 milliárd eurós többlettel zárta az első három
hónapot, az egyenleg 108 millió euróval romlott a 2015 I. negyedévihez
viszonyítva.
2016. január–februárban a kivitel volumene 5,7, a behozatalé
8,7%-kal magasabb volt a 2015. első két havinál. A forgalom
forintban mért árszínvonala az exportban 0,9, az importban
2,7%-kal mérséklődött. Az import árszínvonalának az exportét
meghaladó mértékű csökkenése hatására a cserearány kedvezőbbé
vált, a javulás mértéke 1,8% volt. A 2015. első kéthavival
összehasonlítva a forint az euróhoz képest 0,2, a dollárhoz viszonyítva
4,8%-kal gyengült.
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Márciusban a mezőgazdasági termelői árak 2,0%-kal emelkedtek
az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a növényi
termékek ára 7,4%-kal emelkedett, az élő állatok és állati termékeké
azonban 7,1%-kal csökkent. A búza ára 14%-kal süllyedt, a
kukoricáé 8,3, a gyümölcsöké 25, a burgonyáé 45%-kal nőtt.
Január–márciusban a termelői árak összességében 2,8%-kal
emelkedtek. A növényi termékek ára 7,9, ezen belül a zöldségféléké
ötödével lett magasabb, az élő állatok és állati termékeké 5,8%-kal
csökkent.
A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai az I. negyedévben 0,2%kal alacsonyabbak voltak, ami a folyó termelőfelhasználás
árszínvonalának 0,5%-os csökkenéséből és a mezőgazdasági
beruházások árszínvonalának 2,1%-os növekedéséből adódott. Az
agrárolló értéke 103,0% volt.
2016 márciusában az ipari termelés3 volumene 4,6, ezen belül
a feldolgozóiparé 4,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A belföldi és az exportértékesítés egyaránt csökkent: 4,7, illetve
4,8%-kal.
A márciusi ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest – a szezonális
és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 1,1%-kal
mérséklődött, a csökkenő tendencia ötödik hónapja tart.
2016 I. negyedévében az ipari termelés volumene 0,3%-kal
meghaladta az egy évvel korábbit. Az értékesítési irányok közül az
összes értékesítés közel kétharmadát adó exporteladások volumene
1,1%-kal nőtt, a több mint egyharmadát adó belföldi eladásoké
1,7%-kal csökkent. Az ipari ágak közül a termelés több mint
kilenctizedét adó feldolgozóiparban 0,9%-kal nőtt, az energiaiparban
0,4, a kis súlyt képviselő bányászatban 37%-kal csökkent a termelés
volumene.
2016 első három hónapjában a kibocsátás volumene hét
feldolgozóipari alágban emelkedett, a legnagyobb mértékben (13%)
a szinte teljes egészében külpiacra termelő elektronikai iparban. (Az
alág két legnagyobb alágazata közül a jelentősebb, az elektronikus
fogyasztási cikkek gyártása 21, a kisebbik, a híradás-technikai
berendezés gyártása 3,6%-kal nőtt.) A termelés egytizedét adó
élelmiszeripar (élelmiszer, ital, dohánytermék) kibocsátása 1,1, ezen

1 Szezonálisan kiigazított adatok szerint. Forrás: az OECD adatbázisa.
2 Szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Forrás: az Eurostat adatbázisa.
3 Az ipar összesen adata a teljes iparra, a többi adat a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körére vonatkozik.
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belül a legnagyobb alágazatnak számító húsiparé 1,7%-kal emelkedett.
Az élelmiszeripar belső kereslete 2,0, külső kereslete 1,2%-kal nagyobb
lett. Folytatódott a kibocsátás több mint egy éve tartó növekedése a
villamos berendezés gyártásában, valamint az egyéb
feldolgozóiparban, az I. negyedévben 8,9, illetve 10%-kal. Emelkedés
történt még a fa-, papír- és nyomdaiparban (8,4%), a kohászat,
fémfeldolgozásban (6,8%), illetve a gumi-, műanyag- és építőanyagiparban (4,2%).
A feldolgozóipar hat alágában csökkent a termelés a legnagyobb
mértékben (13%) – elsősorban a motor, turbina gyártása szakágazat
jelentős visszaesése következtében – a gép, gépi berendezés
gyártásában. A legnagyobb súlyú (31%) alágnak számító járműgyártás
termelése 1,6%-kal elmaradt az egy ével korábbitól, részben a hosszabb
év eleji leállások miatt. A két meghatározó – az alág kibocsátásából
közel 50–50%-kal részesedő – alágazat közül a közúti gépjármú
gyártása 8,5%-kal visszaesett, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása
ugyanakkor 6,8%-kal növekedett. Szintén mérséklődött a kibocsátás a
kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (11%) területén, a vegyi anyag,
termék gyártásában (5,2%), a gyógyszergyártásban (4,8%) és a
textil- és bőriparban (1,1%).
2016 első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest az
ipari termelés három régióban – Nyugat-Dunántúlon, KözépMagyarországon, valamint Dél-Alföldön – csökkent, a többi négy
régióban 0,7 és 15% közötti mértékben nőtt, a legnagyobb mértékben
– a kis súllyal rendelkező – Dél-Dunántúlon.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy
alkalmazásban állóra számított termelés 2016 január–márciusában
2,2%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A termelékenység
romlása 2,9%-os létszámemelkedés mellett következett be.
2016 márciusában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új
rendelésének volumene 6,9%-kal csökkent, ezen belül az új belföldi
rendeléseké 0,4%-kal nőtt, az új exportrendeléseké 7,9%-kal visszaesett
az előző év azonos hónapjához képest. Az ipari termelés motorjának
számító járműgyártás új rendelései 7,2%-kal csökkentek. Az összes
rendelésállomány volumene március végén 5,1%-kal meghaladta az
egy évvel korábbit. A megfigyelt ágazatok közül a járműgyártás
rendelésállománya 2,1, az elektronikai iparé 13%-kal nagyobb volt a
2015. márciusinál.
Az ipari termelői árak 2016 márciusában 1,6, az év első három
hónapjában 1,7%-kal alacsonyabbak voltak az előző év azonos
időszakához viszonyítva, a mérséklődő tendencia nyolcadik hónapja
tart. A termelőiár-csökkenést elsősorban az alap- és nyersanyagok
világpiaci árának alakulása okozza.
Az ipari belföldi eladások árai több mint két és fél éve folyamatosan
csökkennek: márciusban 5,1, január–márciusban 4,3%-kal maradtak
el az egy évvel korábbitól. Az év első három hónapjában az
energiaiparban a hazai eladások árai – az energiahordozók világpiaci
áralakulásával összefüggésben – 6,0%-kal csökkentek. A feldolgozóiparban a belföldi értékesítés árai 3,6%-kal alacsonyabbak
lettek, ezen belül az alágak többségében emelkedtek, a legnagyobb
súlyúnak számító kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás területén viszont
– részben az alapanyagok világpiaci áralakulásával összefüggésben –
csökkentek (22%).
2016 január–márciusában az ipari exportértékesítés árai az előző év
azonos időszakához viszonyítva 0,3%-kal mérséklődtek, ezen belül a
legnagyobb súlyú járműgyártásé 3,4%-kal emelkedtek. (2016
márciusában az exportértékesítési árak lényegében nem változtak
/+0,1%/ a 2015. márciusihoz képest.)
Az építőiparban főként az uniós forrásból végzett munkák 2015. végi
befejeződése következtében a termelés volumene jelentősen
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visszaesett: idén márciusban 34%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
A termelés mindkét építményfőcsoportban csökkent: az épületek
építése 19, az egyéb építményeké 52%-kal.
2016 I. negyedévében az építőipar termelési volumene összességében
28%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ezen belül az
épületek építése 15, az egyéb építményeké 44%-kal.
A január–márciusban kötött új építőipari szerződések volumene 15%kal magasabb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építőipari
vállalkozások szerződésállománya azonban március végén negyedével
elmaradt a 2015. márciusitól.
Az első három hónapban az építőipar termelői árai átlagosan 2,5%-kal
meghaladták a 2015. január–márciusit.
Az I. negyedévben 1407 új lakás épült, 10%-kal kevesebb, mint egy
évvel korábban. Az építésügyi szakhatóságok által kiadott lakásépítési
engedélyek és az új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű
bejelentések együttes száma4 (4765) ugyanakkor kétszer annyi volt,
mint az előző év azonos időszakában. A használatba vett lakások
átlagos alapterülete 96 m2-re csökkent, ami 4 m2-rel kisebb, mint egy
évvel korábban.
A szolgáltató ágazatok közül a kiskereskedelmi üzletek forgalmának
volumene 2016 márciusában 5,5, az I. negyedévben 4,7%-kal nőtt
az előző év azonos időszakához viszonyítva. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint márciusban 4,2, január–márciusban 4,3%-os
volt a növekedés.) 2016 első három hónapjában az összforgalom
csaknem felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes
üzletek eladásai 2,9%-kal meghaladták az előző év azonos időszakit.
Ezen belül a forgalom több mint háromnegyedét lebonyolító vegyes
termékkörű üzleteké (hiper- és szupermarketeké, vegyesboltoké) 2,6,
az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,0%-kal nagyobb lett. A
nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma 6,6%-kal növekedett, ezen belül az iparcikk jellegű vegyes üzletek kivételével a többi
tevékenységcsoportban emelkedtek az eladások. Az üzemanyagtöltő
állomások üzemanyag-forgalma – csökkenő üzemanyagárak
mellett – 6,1%-kal bővült.
A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészüzletek forgalmában 4,2%-os emelkedést mértünk.
A kereskedelmi szálláshelyeken 2016 I. negyedévében a vendégek és
az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11%-kal emelkedett.
A külföldi vendégek 9,1, a belföldiek 14%-kal több vendégéjszakát
vettek igénybe az egy évvel korábbihoz képest. A belföldivendég-forgalom növekedésében jelentős szerepe volt a szezonális hatásoknak
(húsvét, hosszú hétvége). A külföldi és a belföldi forgalom egyaránt 2,2
millió vendégéjszaka volt. A vendégforgalom bővülése a szálláshelyek
árbevételét is növelte: folyó áron összesen 10%-kal nagyobb bruttó
árbevételt könyveltek el, ehhez a szobaárak 4,6%-os emelkedése is
hozzájárult. A Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetésekből 3 milliárd
forint, az egy évvel korábbinál 24%-kal több bevétel származott.
A vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 14%-kal nőtt az
előző év azonos időszakához képest, értéke az első három hónapban
összesen 211 milliárd forintot tett ki.
2016 I. negyedévében a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben
kifejezett áruszállítási teljesítménye 3,0%-kal nagyobb volt az egy
évvel korábbinál. A helyközi személyszállítás január–márciusi
utaskilométer-teljesítménye 2,8, a helyi személyszállításban regisztrált
utazások száma 1,5%-kal haladta meg a 2015. I. negyedévit.
2016 I. negyedévében 52 ezer személygépkocsit helyeztek első
alkalommal forgalomba az országban, 21%-kal többet, mint az előző
év ugyanezen időszakában.

4  A 456/2015. (XII.29.) számú kormányrendeletnek megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, valamint a használatbavételi engedélyek
mellett az egyszerű bejelentés alapján épített épületek használatba vételére vonatkozó hatósági bizonyítványokra is.
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Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2016 I. negyedévében
22 405 gyermek született, 1,2%-kal (263 fővel) több az egy évvel
korábbinál, a születési arányszám 9,1 ezrelékről 9,2 ezrelékre
emelkedett. Az elhunytak száma 32 798 fő volt, 15%-kal kevesebb, mint
2015 azonos időszakában, a halálozási arányszám 2,5 ezrelékpontos
csökkenés mellett 13,4 ezreléket tett ki. Mindezekből következően a
természetes fogyás 10 393 fős száma 6143 fővel volt kevesebb a
2015. január–márciusinál. A csecsemőhalandóság 3,9 ezrelékes
mutatója 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
A terhességmegszakítások száma (8191) 4,1%-kal csökkent a 2015
első három havihoz képest. Folytatódott a házasságkötések számának
emelkedése: 2016 I. negyedévében 6312 házasságot anyakönyveztek,
27%-kal (1338-cal) többet, mint egy évvel azelőtt.
2016 I. negyedévében javultak a foglalkoztatottsági és a munkanélküliségi mutatók az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A 15–74 éves
foglalkoztatottak száma 4 millió 262 ezer fő volt, 145 ezerrel több,
mint 2015 I. negyedévében. A foglalkoztatottak 15–64 éves korcsoportjába 4 millió 225 ezren tartoztak, számuk egy év alatt 138 ezer
fővel (3,4%-kal) bővült, foglalkoztatási arányuk 2,6 százalékponttal,
65,1%-ra nőtt. A foglalkoztatás növekedése a férfiak körében nagyobb
mértékű volt, foglalkoztatási arányuk 71,5, a nőké 58,8%-ra emelkedett. 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 bővült.
(Ezen korcsoportok foglalkoztatási aránya 26,8, 81,0 és 47,9% volt
2016 I. negyedévében.)
A munkanélküliek száma – 2016 I. negyedévében és a 15–64 éves
népesség körében – 272 ezer fő volt, 75 ezer fővel (22%-kal) kevesebb az egy évvel korábbinál, miközben a munkanélküliségi ráta 1,8
százalékponttal, 6,1%-ra esett vissza. A férfiakat és a nőket közel
azonos szintű (6,0 és 6,1%-os) munkanélküliségi ráta jellemezte.
Mérséklődött a munkanélküliek száma és aránya a 15–24 éves fiatalok, a 25–54, illetve az 55–64 évesek körében egyaránt, a munkanélküliségi ráta ebben a három korcsoportban 14,2, 5,4 és 5,5% volt
2016 I. negyedévében. A munkanélküliek 48,9%-a tartósan, azaz
legalább egy éve munkanélküli, a munkakeresés átlagos időtartama
18,8 hónap volt.5
2016 I. negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szinten6 átlagosan havi bruttó 253 800 forintot
kerestek, 6,0%-kal többet az egy évvel korábbinál. A nettó átlagbér
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– családi adókedvezmény nélküli – összege 168 800 forint volt,
emelkedése – a személyi jövedelemadó mértékének 1 százalékpontos csökkenése következtében – a bruttó bér átlagát meghaladó
mértékű, 7,7% volt. A közfoglalkoztatottak átlagkereseti adatait
figyelmen kívül hagyva egy év alatt a bruttó bérek 6,6, a nettó keresetek 8,3%-kal emelkedtek. A vállalkozásoknál 7,0, a közfoglalkoztatottak nélküli közszférában 11,7, a nonprofit szervezeteknél pedig
7,9%-kal nőttek a nettó átlagkeresetek az előző év első negyedévéhez viszonyítva.
A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, mintegy
141 ezer fő – az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló – a
keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi
összege átlagosan bruttó 10 100, illetve 9900 forint volt.
A fogyasztói árak 0,3%-os növekedése mellett a reálkereset 7,4%-kal
volt magasabb a 2015. I. negyedévinél.
A fogyasztói árak 2016 áprilisában 0,2, az első négy hónap átlagában
0,3%-kal haladták meg az előző év azonos időszakit. A javak főbb
csoportjai közül január–áprilisban a legnagyobb mértékben (2,7%) a
szeszes italok, dohányáruk drágultak, de áremelkedést mértünk a tartós
fogyasztási cikkek (1,6%), a szolgáltatások (1,4%) és a ruházkodási
cikkek (0,2%) esetében is. Az élelmiszerek árszínvonala 1,1%-kal
emelkedett, ezen belül azonban rendkívül változatosan alakultak a
termékek árai: míg a hús, hal és készítményeik 6,0, a tejtermékek 2,9%kal olcsóbbak, addig az idényáras élelmiszerek 19%-kal drágábbak
lettek az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb mértékben, 3,7%kal az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok, illetve lakással,
háztartással és testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek)
fogyasztói ára csökkent, elsősorban az üzemanyagok áresése miatt.
A háztartási energia árszínvonala 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül a
legfőbb rezsitételek (elektromos energia, vezetékes gáz, távfűtés) ára
stagnált.
A fogyasztói árak áprilisban – az előző hónaphoz viszonyítva – 0,8%-kal
emelkedtek, elsősorban a ruházkodási cikkek – szezonváltás miatti –
drágulása (2,4%), és az üzemanyagárak egyhavi 4,3%-os növekedése
miatt.
2016 I. negyedévében 3,1%-kal több (3217) személysérüléses közúti
közlekedési baleset történt közútjainkon, mint az előző év azonos
időszakában. A balesetek kimenetele kedvezőbbé vált, mivel a halálos
balesetek száma 12%-kal kevesebb lett. A balesetek tizedét ittasan
okozták, az ilyen balesetek száma az előző év azonos időszakához
képest 11%-kal emelkedett.

5  A 15–74 éves népességen belül.
6  A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél.
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Összefoglaló adatok
Mutató

2015

2015. II.
negyedév

2015. III.
negyedév

2015. IV.
negyedév

2016. I.
negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP)
Beruházás
A háztartások tényleges fogyasztása

2,9
0,6
2,6

2,7
1,7
2,1

2,4
–6,7
2,5

3,2
7,0
3,2

0,9
..
..

–1,8

–2,0

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele

–2,0

–0,9

–1,8

7,6

1,5

1,6

3,0

1,4

2015

2015. november–
2016. január

2015. december–
2016. február

2016.
január–március

2016.
február–április

6,8
63,9

6,2
64,5

6,1
64,7

6,1
65,1

5,8
65,6

2015

2016. január

2016. február

2016. március

2016.
január–március

Ezer darab
Az épített lakások száma
Mutató

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási arány
Mutató

Száma, fő
Élveszületések
Halálozások
Természetes szaporodás/fogyás

91 700
131 600
–39 900

713R

7
11 693R
–3 980R

7 169R
10 419R
–3 250R

7 523
10 686
–3 163

22 405
32 798
–10 393

Millió euró
Külkereskedelmi termékforgalom
Behozatal értéke
Kivitel értéke
Egyenleg

82 421
90 539
8 118

6 303
6 833
530

6 793
7 771
978

7 060+
8 026+
966+

20 156+
22 630+
2 473+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene
Kivitel volumene
Mezőgazdasági értékesítés volumene
Mezőgazdasági termelői árak
Ipari termelés volumene
Ipar belföldi értékesítésének volumene
Ipari exportértékesítés volumene
Feldolgozóipari új rendelések volumene
Ipari termelői árak
Építőipari termelés volumene
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene
Kereskedelmi szálláshelyek
összes vendégei
összes vendégéjszakái
Alkalmazásban állók létszáma
Bruttó átlagkereset, nominális
Nettó átlagkereset, nominális
Fogyasztói áraka)
.. Nincs adat.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.
– A jelenség nem fordult elő.
a) 2016. április: 0,2%.

7,0
7,9
4,3
0,4
7,5
2,8
9,9
–
–0,9
3,0
5,7

6,2
1,6
–10,2
4,8
–0,1R
–1,3
0,9R
–18,4R
–1,7
–22,6R
1,7

11,4
9,5
5,3
2,8
6,3
1,3R
8,4R
5,5R
–1,6
–21,3R
6,7

..
..
–6,8
2,0
–4,6
–4,7
–4,8
–6,9
–1,6
–33,9
5,5

..
..
–4,4
2,8
0,3
–1,7
1,1
–
–1,7
–27,6
4,7

7,9
6,0
2,5
4,2
4,2
–0,1

7,6
5,9
3,4
5,6
7,2
0,9

10,9
11,1
3,5
5,9
7,5
0,3

13,1
15,8
3,3
6,6
8,2
–0,2

10,7
11,3
3,4
6,0
7,7
0,3
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TÁBLÁZATOK
MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK
Hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok
3.1.1. A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei
3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) termelése folyó áron
3.1.5. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei,
2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka = 100,0
3.1.9. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó áron
3.1.12. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának
volumenindexei, 2005. évi átlagáron, előző év azonos időszaka
= 100,0
További táblázatok
Beruházás
3.3.1. A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke gazdasági
ágak szerint
3.3.2. A nemzetgazdasági beruházások volumenindexei gazdasági
ágak szerint
További táblázatok
Külkereskedelem
3.5.2. A külkereskedelmi termékforgalom euróban,
árufőcsoportonként
3.5.4. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
árufőcsoportok szerint
3.5.7. A külkereskedelmi termékforgalom euróban, országcsoportok
szerint
3.5.9. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
országcsoportok szerint
3.6.9. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei országcsoportok
szerint
3.6.10. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei árufőcsoportok
szerint
További táblázatok
Kormányzati szektor
3.1.23. A kormányzati szektor főbb adatai
3.1.24. A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái

ÁGAZATI TELJESÍTMÉNYEK
Mezőgazdaság
4.1.1. Állatállomány
4.1.6. A mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának)
volumenindexei
3.6.11. A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei
3.6.13. A mezőgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló
4.1.19. A fontosabb szántóföldi növények betakarított területe, összes
termése és termésátlaga
4.1.20. A fontosabb zöldségfélék betakarított összes termése
4.1.21. A szőlő és a fontosabb gyümölcsfajok összes termése
További táblázatok

Ipar
4.2.1. Az ipari termelés és értékesítés értéke
4.2.2.1. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei, az előző év
azonos időszaka = 100,0
4.2.2.2. Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei szezonálisan
és munkanappal kiigazítva
4.2.4. Az ipari termelés értéke alágak szerint
4.2.5. Az ipari termelés volumenindexei alágak szerint, az előző év
azonos időszaka = 100,0
4.2.12. Az ipar belföldi értékesítése alágak szerint
4.2.13. Az ipar belföldi értékesítésének volumenindexei alágak szerint,
az előző év azonos időszaka = 100,0
4.2.16. Az ipar exportértékesítése alágak szerint
4.2.17. Az ipar exportértékesítésének volumenindexei alágak szerint,
az előző év azonos időszaka = 100,0
4.2.28. Az ipari termelékenység indexei alágak szerint, az előző év
azonos időszaka = 100,0
4.2.29. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállománya
4.2.32. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelései
3.6.18. Az ipar termelőiár-indexei
3.6.19. Az ipar belföldi értékesítésének árindexei
3.6.20. Az ipar exportértékesítésének árindexei
További táblázatok
Építőipar
4.3.1. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe
építményfőcsoportonként
4.3.2. Az építőipari termelés értéke és volumenindexe ágazatonként
4.3.3. Az építőipari termelés fixbázisú és havi volumenindexei
építményfőcsoportonként
4.3.4. Az építőipari vállalkozások szerződéseinek értéke és
volumenindexei, építőipar összesen
3.6.25. Az építőipar termelői árindexei
További táblázatok
Lakásépítés, lakáspiac
2.3.1. Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés
(negyedéves adatok)
2.3.2. Lakásépítés, lakásmegszűnés, üdülőépítés (kumulált adatok)
2.3.3. Kiadott új építési engedélyek (kumulált adatok)
2.3.4. Kiadott új építési engedélyek (havi adatok)
2.3.6. Lakáspiaci árindex
További táblázatok
Kiskereskedelem
4.4.9. A kiskereskedelmi üzletek forgalma
4.4.10. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának kiigazítatlan
volumenindexe
4.4.11. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának naptárhatástól
megtisztított volumenindexe
További táblázatok
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Turizmus, vendéglátás
4.5.15. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
szállástípusonként
4.5.16. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
szállástípusonként
4.5.17. Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma országok
szerint
4.5.18. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
turisztikai régiónként
4.5.19. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevételei
szállástípusonként
4.5.20. A szállodák összefoglaló adatai
4.5.23. A vendéglátóhelyek eladási forgalma
További táblázatok
Szállítás, közlekedés
4.6.1. Belföldi áruszállítás
4.6.2. Nemzetközi áruszállítás
4.6.3. Áruszállítás összesen
4.6.14. Helyközi személyszállítás
4.6.15. Helyi személyszállítás
4.6.16. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma
országonként
4.6.17. Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett
személygépkocsik száma gyártmány szerint
További táblázatok
Információ, kommunikáció
4.7.1. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások száma
4.7.3. Mobil-előfizetések és hívások száma
4.7.7. Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások
szerint
További táblázatok
TÁRSADALMI ÉS JÖVEDELMI FOLYAMATOK
Demográfiai helyzet
1.1.
Népmozgalom
További táblázatok

Foglalkoztatottság, munkanélküliség
2.1.0.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi
adatok
2.1.0.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havi
adatok
2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása
2.1.1.2. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása
2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása
2.1.1.4. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása
További táblázatok
Alkalmazásban állók, keresetek
2.1.31. Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen
2.1.32. Összefoglaló táblák – vállalkozások összesen
2.1.33. Összefoglaló táblák – költségvetés összesen
2.1.34. Összefoglaló táblák – nonprofit szervezetek összesen
További táblázatok
Fogyasztói árak
3.6.1. Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások főbb
csoportjai szerint
3.6.2. Fogyasztóiár-indexek a termékek és szolgáltatások részletes
csoportjai szerint
3.6.5. Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos fogyasztói
átlagára
További táblázatok
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.2. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek
2.4.6. Ittasan okozott balesetek
További táblázatok
TERÜLETI ADATOK
Népesség, népmozgalom
Társadalom
Általános gazdasági mutatók
Gazdasági ágazatok
NEMZETKÖZI ADATOK

További információk, adatok
(linkek):
www.ksh.hu

Elérhetõségek:
kommunikacio@ksh.hu
Információszolgálat
Telefon: (+36-1) 345-6789
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