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Makrogazdasági folyamatok
•	 2017-ben	 a	 világgazdaság	 bővülése	 élénkült,	 a	 Nemzetközi	

Valutaalap	becslése	szerint	a	globális	kibocsátás	3,8%-kal	nagyobb	
volt	az	előző	évinél.1	A	világgazdasági	folyamatok	középpontjában	az	
Egyesült	 Államokban	 meghozott	 gazdaságpolitikai	 döntések	 álltak	
(többek	között	 alapkamat-emelés	és	az	adózási	 rendszer	 reformja).	
A	meghatározó	országok	közül	Kína	gazdasági	teljesítménye	6,8,	az	
Egyesült	Államoké	2,3,	Japáné	1,7%-kal	emelkedett	az	előző	évihez	
képest.2	 Az	 Európai Unió	 egészére	 számított	 GDP	 volumene	 2,4,	
ezen	belül	Németországé	2,2%-kal	bővült,	a	növekedés	üteme	gyor-
sult	a	korábbi	évekhez	képest.3

•	 2013	óta	a	magyar	gazdaságot	fellendülés	jellemzi,	2017-ben	a	GDP 
volumene	4,0%-kal	emelkedett	az	egy	évvel	korábbihoz	mérten,	ezzel	
a	növekedéssel	az	uniós	rangsor	első	harmadába	tartoztunk.	A	ter-
melési	 oldalon	 a	 legtöbb	 nemzetgazdasági	 ág	 teljesítménye	 nőtt,	 a	
bővüléshez	leginkább	a	piaci	alapú	szolgáltatások,	a	feldolgozóipar	és	
az	építőipar	járultak	hozzá.	A	felhasználási	oldalon	egyrészt	a	háztar-
tások	4,1%-kal	növekedő	fogyasztása,	másrészt	a	17%-kal	nagyobb	
volumenű	bruttó	állóeszköz-felhasználás	okozta	a	gazdasági	növeke-
dést.

•	 A külkereskedelmi termékforgalomban 2018. január–februárban	
–	az	első	becslés	szerint	–	a	kivitel	értéke	17,0	milliárd	eurót	tett	ki,	
7,5%-kal	többet,	mint	2017	első	két	hónapjában.	A	behozatal	értéke	
15,5	milliárd	euró	volt,	6,8%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	
2018.	 január–februárban	 az	 aktívum	 1,5	 milliárd	 eurót	 tett	 ki,	 az	
egyenleg	207	millió	euróval	javult	a	tavalyi	év	ugyanezen	időszakához	
képest.	

•	 A	részletesen	feldolgozott,	2018. januári adatok	szerint	a	külkeres-
kedelmi termékforgalom volumene	exportban	11,	importban	10%-
kal	bővült	2017	azonos	hónapjához	viszonyítva.	A	 forgalom forint-
ban mért árszínvonala	 kivitelben	0,5,	 behozatalban	0,8%-kal	mér-

séklődött.	A	cserearány	0,3%-kal	javult.	A	forint	árfolyama	az	euró-
hoz	képest	szinte	változatlan	maradt	(0,1%-kal	gyengült),	a	dollárhoz	
viszonyítva	13%-kal	erősödött.

•	 A kormányzati szektor 2017-et 746	milliárd	forintos	hiánnyal	zárta,	
ami	a	GDP	2,0%-ának	felelt	meg.	Az	egyenleg	157	milliárd	forinttal,	
GDP-arányosan	számítva	0,3	százalékponttal	 romlott	a	2016.	évi-
hez	 képest.	 A	 hiány	 növekedése	 abból	 adódott,	 hogy	 a	 kiadások	
értéke	 nagyobb	 mértékben	 nőtt,	 mint	 a	 bevételeké	 (7,7,	 illetve	
7,0%-kal).

•	 2017-ben a	lakossági lakáshitelezés	tovább	bővült,	az	év	folyamán	
96	 ezer	 lakáshitelt engedélyeztek,	 összesen	 642	 milliárd	 forint	
értékben.	A	hitelek	összege	 több	mint	háromszorosa	 a	2010–2013	
között	 jellemző	 értéknek,	 de	 a	 2009	 előtti	 szinttől	 még	 elmaradt.	
2016-hoz	képest	a	hitelek	száma	18,	összege	35%-kal	nőtt.	A	támo-
gatott	 és	 a	 piaci	 lakáshitelek	 körében	 egyaránt	 növekedés	 ment	
végbe.	

•	 2017-ben	 a	 lakáshitelek folyósítása	 is	 bővült:	 számuk	 több	 mint	
ötödével	(23%),	összegük	közel	harmadával	(33%)	emelkedett	2016-
hoz	viszonyítva.	A	hiteleket	főként	használt	lakások	vásárlására	fordí-
tották,	 de	 az	 építéshez	 és	 az	 újlakás-vásárláshoz	 folyósított	 hitelek	
piacán	 is	 jelentős	bővülés	volt.	A	családi otthonteremtési kedvez-
ményt (CSOK)	 több	mint	29	ezer	 igénylőnek	 folyósították,	mintegy	
70	milliárd	forint	értékben.

•	 A	lakáshitel-állomány	2017	végén	3015	milliárd	forintot	tett	ki,	ez	a	
GDP	7,9%-ának	felelt	meg,	az	előző	évhez	képest	kisebb	mérséklő-
dést	mutat.

Ágazati teljesítmények
•	 Az	 ipar,	 építőipar,	 kiskereskedelem	és	 turizmus	 teljesítménye	2018	

első	két	hónapjában	emelkedett,	ebben	elsősorban	a	belső	gazdasági	
tényezők	voltak	a	meghatározóak.	Ugyanakkor	az	iparban	kevésbé,	a	
turizmusban	dinamikusabban	bővülő	külföldi	 kereslet	 is	hozzájárult		
a	növekedéshez.

•	 A	januári	6,9%-os	emelkedést	követően	2018 februárjában	az	ipari 
termelés volumene4	4,1%-kal	nőtt	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	
(A	munkanaphatástól	megtisztított	index	megegyezett	a	kiigazítatlan-
nal.)	 A	 növekedést	 alapvetően	 a	 9,9%-os	 volumenbővülést	 elérő	
belföldi	 értékesítés	okozta,	 az	exportértékesítés	volumene	0,2%-kal	
mérséklődött.	Mindhárom	ipari	ág	termelése	emelkedett:	a	feldolgo-
zóiparé	3,8,	az	energiaiparé	2,7,	a	csekély	súlyú	bányászaté	72%-kal.	
A	 három	 legjelentősebb	 feldolgozóipari	 terület	 közül	 az	 élelmiszer-
iparban	7,6,	az	elektronikai	iparban	4,0,	a	járműgyártásban	2,1%-kal	
többet	termeltek	az	egy	évvel	korábbinál.	Az	előző hónaphoz képest	
februárban	a	szezonális	és	munkanaptényezővel	kiigazított	ipari	ter-
melés	0,5%-kal	emelkedett.
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1		 Forrás:	a	Nemzetközi	Valutaalap	World	Economic	Outlook	adatbázisa,	2018.	április.
2		 Forrás:	az	OECD	adatbázisa.
3		 Forrás:	az	Eurostat	adatbázisa.
4		 Az	ipar	összesen	adata	a	teljes	iparra,	az	iparra	vonatkozó	többi	adat	a	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körére	vonatkozik.
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	 1.	ábra
 Az ipari termelés volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 2018. január–februárban	az	ipari kibocsátás	volumene	5,4%-kal	meg-
haladta	az	egy	évvel	korábbit.	A	növekedéshez	a	belföldi	és	az	exportér-
tékesítés	egyaránt	hozzájárult,	volumenük	4,9,	illetve	2,3%-kal	növeke-
dett.	Az	egy	évvel	ezelőttihez	képest	az	értékesítés	megoszlása	kismérté-
ben	 eltolódott	 a	 belföldi	 eladások	 irányába,	 de	 az	 ipari	 tevékenységet	
folytató	vállalkozások	értékesítési	szerkezete	továbbra	is	nagymértékben	
exportorientált.	Az	iparon	belül	a	kibocsátás	95%-át	adó	feldolgozóipar	
és	a	bányászat	termelése	emelkedett	(6,0,	illetve	83%-kal),	az	energia-
iparé	viszont	–	a	januári	visszaesés	hatására	–	8,8%-kal	csökkent.

•	 2018	első	két	hónapjában	a	feldolgozóipar	termelésnövekedéséhez	legin-
kább	a	22%-kal	bővülő	gumi-,	műanyag-	és	építőanyag-ipar	járult	hozzá.	
A	 közúti	 járművek	 alkatrészeinek	 11%-kal	 bővülő	 volumene	 nyomán	 a	
járműgyártás	3,6%-kal	növekedett,	ugyanakkor		a	közúti	gépjármű	gyártá-
sa	3,5%-kal	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól.	A	feldolgozóipari	termelés	
közel	egytizedét	adó	élelmiszeriparban	8,7%-kal	többet	termeltek,	ebben	
jelentős	szerepe	volt	a	húsipari	kibocsátás	növekedésének	(15%).	A	gép,	
gépi	 berendezés	 gyártásában	 és	 az	 egyéb	 feldolgozóiparban	 a	 termelés	
számottevően	 (7,5,	 illetve	 9,1%-kal)	 elmaradt	 az	 egy	 évvel	 korábbitól,	
előbbit	 a	 csökkenő	 motor-	 és	 turbinagyártás,	 utóbbit	 az	 orvosieszköz-
gyártás	közel	felére	visszaeső	exportértékesítése	okozta.

1.	tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása,  
2018. január–február

(%)

Feldolgozóipari	alág Termelési	érték	
megoszlása

Volumenváltozás	
az	előző	év		

azonos	idősza-
kához	képest

Járműgyártás 29,8 3,6
Elektronikai	ipar 11,3 5,3
Élelmiszeripar 9,9 8,7
Gumi-,	műanyag-	és	építőanyagipar 8,6 21,6
Kohászat,	fémfeldolgozás 8,6 15,7
Gép,	gépi	berendezés	gyártása 6,2 –7,5
Vegyi	anyag,	termék	gyártása 6,1 10,9
Villamos	berendezés	gyártása 4,4 3,6
Kokszgyártás,	kőolajfeldolgozás 4,3 –2,1
Fa-,	papír-	és	nyomdaipar 3,4 8,9
Gyógyszeripar 3,2 14,9
Egyéb	feldolgozóipar 2,6 –9,1
Textil-	és	bőripar 1,6 0,1
Feldolgozóipar összesen 100,0 6,0
*	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	feldolgozóipari	vállalkozások	körében.

•	 Az	 emelkedő	 ipari	 kibocsátás	 mindegyik	 régiót	 egyaránt	 kedvezően	
érintette,	2018	január–februárjában	a	legnagyobb	mértékben	a	kis	rész-
aránnyal	bíró	Dél-Dunántúlon	(12%),	a	legkevésbé	Nyugat-Dunántúlon	
(2,1%)	bővült	a	termelés	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.5

•	 A	 januári	 emelkedést	 követően	 a	megfigyelt	 feldolgozóipari	 ágazatok6		
összes	 új rendelése 2018 februárjában	 6,4%-kal	 bővült	 az	 előző	 év	
azonos	hónapjához	viszonyítva,	ezen	belül	az	új	belföldi	rendelések	és	az	
új	 exportrendelések	 volumene	 egyaránt	 emelkedett	 (8,0,	 illetve		
6,2%-kal).	Az	összes	rendelésállomány	volumene	február végén 6,3%-
kal	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól,	a	csökkenő	tendencia	több	mint	egy	
éve	 tart.	 Az	 ipari	 termelés	 jelentős	 részét	 realizáló	 elektronikai	 ipar	 és	
járműgyártás	rendelésállománya	egyaránt	csökkent,	ugyanakkor	előbbi	
új	rendeléseinek	volumene	nőtt,	utóbbié	viszont	alig	változott	(–0,4%).

•	 Az	 építőipar termelési volumene 2017-ben	 átlagosan	 mintegy		
30%-kal	meghaladta	a	2016.	évi,	alacsony	bázist.	Mindkét	építményfő-
csoport	termelésének	volumene	nőtt:	az	épületeké	27,	az	egyéb épít-
ményeké	35%-kal.	Előbbiek	növekedése	az	ipari	épületek	mellett	lakó-
épületek,	kulturális,	oktatási	épületek	építésének	eredménye,	utóbbiak	
esetében	a	 termelés	–	az	alacsony	bázis	mellett	–	gyorsforgalmi	utak	
építése,	valamint	vasútfelújítási	munkák	következtében	bővült.

•	 2018	 első	 két	 hónapjában	 az	 építőiparban	 a	 tavalyi	 lendület	 folytatódott:	
februárban	 az	építőipari	 termelés	volumene	26%-kal	meghaladta	az	egy	
évvel	korábbit.	Az	épületek építése	20%-kal	bővült,	ami	–	az	előző	hóna-
pokhoz	hasonlóan	–	elsősorban	az	ipari	épületek	építése	mellett	lakóépüle-
tek	és	oktatási	épületek	építésének	az	eredménye.	Az	egyéb építmények 
építésének	volumene	40%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit,	a	terme-
lés	gyorsforgalmi	utak	építése,	valamint	vasútfelújítási	munkák	és	közmű-
építések	következtében	nőtt.	2018	január–februárjában	a	termelés	átlago-
san	34%-kal	bővült,	az	épületek	építése	32,	az	egyéb	építményeké	37%-kal	
növekedett	az	előző	év	azonos	időszakihoz	viszonyítva.

•	 Februárban	a	szezonális	és	munkanaphatással	kiigazított	indexek	alap-
ján	az	építőipari	termelés	volumene	5,0%-kal	csökkent	az	előző havihoz	
mérten.

•	 A	februárban	kötött	új szerződések volumene	0,7%-kal	emelkedett	az	
előző	 év	 azonos	 időszakihoz	 viszonyítva,	 ami	 az	 épületek	 építésére	
kötött	új	szerződések	volumenének	46%-os	csökkenéséből	és	az	egyéb	
építmények	 építésére	 vonatkozók	 51%-os	 emelkedéséből	 eredt.		
Az	egyéb	építmények	esetében	elsősorban	útépítésekre	és	vasútfejlesz-
tésre	kötöttek	új	szerződéseket.	Az	új	szerződéskötések	január–február-
ban	3,6%-kal	bővültek,	az	építőipari	vállalkozások szerződésállományá-
nak volumene február végén	92%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit.	
Az	 épületek	 építésének	 rendelésállománya	 4,3,	 az	 egyéb	 építményeké	
145%-kal	magasabb	volt,	mint	2017.	február	végén.

2.	ábra
 Az építőipari termelés volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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5	Telephely	szerinti	adatok	alapján.
6	A	legalább	50	főt	foglalkoztató	ipari	vállalkozások	körében.
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•	 A	kiskereskedelmi üzletek forgalmának	volumene	2018 februárjában 
6,6, január–februárban összességében	7,2%-kal	nőtt.	(A	naptárhatás-
tól	megtisztított	adatok	a	kiigazítatlan	adatokkal	megegyező	mértékben	
emelkedtek.)	Februárban	az	előző	hónaphoz	képest	–	a	szezonálisan	és	
naptárhatástól	 megtisztított	 index	 szerint	 –	 az	 üzletek	 forgalma	 alig	
(–0,1%)	változott.

•	 Január–februárban	az	összforgalom	közel	 felét	kitevő	élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek	eladási	volumene	3,8%-kal	megha-
ladta	az	előző	év	azonos	időszakit.	Ezen	belül	a	forgalom	77%-át	lebo-
nyolító	vegyes	üzleteké	4,1,	az	élelmiszer-,	ital-,	dohányáru-szaküzlete-
ké	2,6%-kal	emelkedett.	A	nem élelmiszertermék jellegű üzletek	for-
galma	11%-kal	 nőtt	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.	 Ezen	belül	 vala-
mennyi	 üzlettípus	 esetén	 növekedtek	 az	 eladások:	 az	 iparcikk	 jellegű	
vegyes	 üzletek	 20,	 a	 forgalom	 több	 mint	 negyedét	 adó	 bútor-,	
műszakicikküzletek	16,	a	könyv-,	számítástechnika-	és	egyébiparcikk-
üzletek	 8,0,	 a	 gyógyszer-,	 gyógyászatitermék-,	 illatszerüzletek	 5,6,	 a	
használtcikk-üzletek	 4,7,	 a	 textil-,	 ruházati	 és	 lábbeliüzletek	 2,7%-kal	
növelték	 forgalmukat.	A	 termékek	széles	körére	kiterjedő,	ugyanakkor	
az	 összforgalom	mindössze	 4,0%-át	 adó	 csomagküldő	 és	 internetes	
kiskereskedelemben	a	forgalom	21%-kal	emelkedett.	

•	 Január–februárban	 a	 kiskereskedelmen	 kívül	 számba	 vett	gépjármű- 
és járműalkatrész-üzletek	 forgalmában	 13%-os	 emelkedést	mértünk	
az	egy	évvel	korábbihoz	képest.

•	 A	 kereskedelmi szálláshelyeken 2018 februárjában	 a	 vendégek	
száma	8,5,	a	vendégéjszakák	száma	9,0%-kal	emelkedett	2017	azonos	
hónapjához	képest.	A	külföldi	vendégek	7,4,	a	belföldiek	11%-kal	több	
vendégéjszakára	maradtak.	Az	év	második	hónapjában	a	vendégéjsza-
kák	 száma	 alapján	 legjelentősebb küldő országok közül	Olaszország	
esetében	kiemelkedően	(36%),	Csehország,	Románia	és	Németország	
esetében	9,4–11%-kal,	Ausztria	és	az	Egyesült	Királyság	esetében	sze-
rényebb	mértékben	(1,6,	illetve	0,5%)	bővült	a	vendégéjszakában	mért	
forgalom.	

•	 2018. január–februárban a kereskedelmi szálláshelyeken	a	vendégek	
száma	8,6,	a	vendégéjszakáké	9,7%-kal	emelkedett.	A	külföldi	vendé-
gek	1,6,	a	belföldiek	1,5	millió	vendégéjszakát	 töltöttek	el,	7,5,	 illetve	
12%-kal	többet,	mint	előző	év	azonos	időszakában.	A	legtöbb	vendég-
éjszakát	sorrendben	a	németek,	az	osztrákok	és	az	Egyesült	Királyságból	
érkezők	töltötték	el	a	kereskedelmi	szálláshelyeken,	közülük	az	utóbbiak	
forgalma	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest	 kismértékben	 csök-
kent.		

•	 Az	év	első	két	hónapjában	a	kereskedelmi	szálláshelyek	folyó	áron	12%-kal	
több,	52	milliárd	forint	bruttó bevételt,	ezen	belül	24%-kal	több	vendég-
látásból	 származó	 bevételt	 könyveltek	 el.	 Széchenyi Pihenőkártyával  
2,1	milliárd	forintot,	az	egy	évvel	korábbinál	 folyó	áron	11%-kal	 többet	
költöttek	a	vendégek.

3.	ábra
A kereskedelmi szálláshelyek főbb adatainak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 2017-ben	 a	hazánkba	érkező	külföldi látogatók	 55	millió	 alkalommal	
utaztak	be	Magyarországra,	3,9%-kal	többször,	mint	egy	évvel	koráb-
ban.	Az	utazások	több	mint	héttizede	egynapos	utazás	volt.	A	külföldiek	
1832	 milliárd	 forintot	 költöttek,	 folyó	 áron	 6,3%-kal	 többet,	 mint		
2016-ban.	A	magyarok	7,4%-kal	 többször,	összesen	20,3	millió	alka-
lommal	(ebből	12,8	millió	alkalommal	egyetlen	napra)	utaztak	határain-
kon	túlra.	Honfitársaink	az	utazások	során	816	milliárd	forintot	költöttek	
el,	9,9%-kal	többet	az	előző	évinél.	Az	utasforgalom	többlete	2017-ben	
1016	milliárd	forint	volt,	3,4%-kal	nagyobb,	mint	2016-ban.	

•	 A	vendéglátóhelyek	eladási	forgalmának	volumene	2018. január–feb-
ruárban 4,6%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	időszakához	képest.	A	növe-
kedés	a	teljes	forgalom	85%-át	kitevő	kereskedelmi	vendéglátás	forgal-
mának	 közel	 5,5%-os	 bővüléséből,	 illetve	 a	 munkahelyi	 vendéglátás	
bevételeinek	kismértékű	csökkenéséből	adódott.

4.	ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok
(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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+ A 2018. január–februárra vonatkozó adatok előzetesek.

Termelői és fogyasztói árak
•	 2018.	 január–februárban	 a	 magyar	 gazdaságot	 alapvetően	 az	 árak	

emelkedése	jellemezte.	Ehhez	hozzájárult	a	fokozott	bérkiáramlás	mel-
lett	az	(elsősorban	élelmiszeripari)	alapanyagok	drágulása	is.

•	 2018 februárjában a mezőgazdasági termelői árak	4,9%-kal	nőttek	az	
előző	év	azonos	időszakához	képest.	A	növényi	termékek	ára	6,2,	az	élő	
állatok	és	állati	 termékeké	2,6%-kal	 lett	magasabb.	A	gabonafélék	ára	
jelentősen	(+18%)	nőtt,	ugyanakkor	a	zöldségfélék	(–16%)	és	a	burgo-
nya	 (–18%)	 ára	 visszaesett.	 Az	 élő	 állatok	 termelőiár-szintje	 enyhén	
mérséklődött	 (–0,8%),	 az	 állati	 termékeké	 tizedével	 volt	 magasabb.		
A	vágósertés	ára	7,5%-kal	visszaesett,	a	tejé	azonban	7,7%-kal,	a	tojá-
sé	több	mint	ötödével	nőtt.

•	 2018 január–februárjában	 a	 mezőgazdasági	 termelői	 árak	 2,6%-kal	
emelkedtek,	ezen	belül	a	növényi	 termékek	ára	3,0,	az	élő	állatoké	és	
állati	termékeké	2,0%-kal.

•	 Az	ipari	cikkek	termelői	árainak	emelkedése	2018	elején	is	folytatódott,	
februárban	3,9,	január–februárban	3,6%-kal	magasabbak	voltak	az	előző	
év	azonos	időszakához	képest.	Ehhez	a	leginkább	a	járműipari	termékek	
6,3%-os	árnövekedése	járult	hozzá.	Az	ipari	termelői	árat	jellemző	emel-
kedő	 tendencia	 több	mint	 egy	 éve	 tart.	 A	belföldre értékesített ipari 
termékek árai	 2018	 februárjában	 és	 január–februárjában	 egyaránt	
3,5%-kal	haladták	meg	az	egy	évvel	korábbit.	A	január–februári	áremel-
kedést	 elsősorban	 a	 2,3%-kal	 dráguló	 energiaipari	 termékek	 és	 a		
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9,4%-kal	többe	kerülő	vegyianyag-gyártás	cikkei	okozták.	Az	élelmiszer-
ipar	 belföldi	 eladási	 árai	 3,4%-kal	 magasabbak	 voltak	 az	 egy	 évvel	
ezelőttinél,	ezen	belül	meghatározó	volt	a	húsipar,	a	tejipar	és	a	takar-
mánygyártás	 termékeinek	 áremelkedése	 (5,1,	 5,6,	 illetve	 7,0%).		
2018	első	két	hónapjában	az	ipari exportértékesítés árai	3,6%-kal	nőt-
tek,	ami	alapvetően	a	járműipari	termékek	drágulásának	következménye.

	 5.	ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak  
és a mezőgazdasági termelői árak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 2018. márciusban	a	fogyasztói árak	átlagosan	2,0%-kal	haladták	meg	
az	egy	évvel	korábbit.	Az	áremelkedés	üteme	0,1	százalékponttal	maga-
sabb	volt,	mint	februárban.

•	 2018. január–márciusban	a	fogyasztói	árak	összességében	2,0%-kal	
voltak	magasabbak,	mint	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakában.	 A	 legna-
gyobb	 mértékben	 a	 szeszes italok, dohányáruk	 ára	 növekedett	
(6,6%-kal),	 elsősorban	 a	 dohánytermékekre	 kivetett	 jövedéki	 adó	
2017.	 júliusi	 emelése	 hatására.	 Az	 élelmiszerek	 árai	 szintén	 átlag	
felett	nőttek	(4,1%-kal),	a	főcsoporton	belül	a	szóródás	nagymértékű	
volt.	A	 tojás	ára	 jelentősen	(37%-kal)	emelkedett,	összefüggésben	a	
tojáskínálat	 elmúlt	 évi	 visszaesésével.	 A	 főbb	 élelmiszerek	 közül		
a	kenyér	6,2,	a	tej,	6,0,	a	sertéshús	4,1,	a	baromfihús	3,8%-kal	drá-
gult.	 A	 friss	 hazai	 és	 déligyümölcs	 12%-kal	 többe,	 a	 friss	 zöldség	
5,4%-kal	 kevesebbe	 került,	 mint	 2017	 első	 három	 hónapjában.		
A	burgonya	és	a	cukor	ára	egyaránt	14%-kal	visszaesett,	előbbi	első-
sorban	 felvásárlási	 árának	 csökkenése,	 utóbbi	 jelentős	 részben	 a	
cukorrépa-termelést	korlátozó	uniós	intézkedések	feloldásának	követ-
keztében.	A	háztartási energia	 ára	1,5%-kal	nőtt,	 ezen	belül	a	 főbb	
rezsitételeké	(elektromos	energia,	vezetékes	gáz,	távfűtés)	nem	válto-
zott.	A	palackos	gáz	7,9,	a	 tűzifa	14%-kal	drágult,	utóbbi	a	növekvő	
kereslet	 és	a	 forgalmazás	szigorításából	 fakadó	hiány	miatt.	A	szol-
gáltatások	díjai	átlagosan	1,0%-kal	emelkedtek,	ezen	belül	a	belföldi	
üdülésért	7,0,	az	egészségügyi	szolgáltatásért	3,6,	az	oktatási	szolgál-
tatásért	2,8%-kal	többet	kellett	fizetni,	mint	2017.	január–márciusban.	
A	telefon,	internet	6,4%-kal	olcsóbb	lett,	miután	az	internetszolgáltatás	
áfakulcsa	 januártól	 5%-ra	 csökkent.	 A	 ruházkodási cikkek	 árai		
0,1%-kal	nőttek,	a	 tartós fogyasztási cikkekéi	0,9%-kal	mérséklőd-
tek.	Utóbbi	főcsoportban	a	használt	személygépkocsik	ára	8,2,	a	tar-
tós	kulturális	cikkeké	(számítógép,	telefon,	televízió)	a	bővülő	kínálat	
hatására	3,8%-kal	csökkent.	A	fogyasztásban	nagyobb	súlyt	képviselő	
gyógyszerek,	 gyógyáruk	 2,9%-kal	 többe,	 a	 járműüzemanyagok		
1,8%-kal	kevesebbe	kerültek	az	előző	év	azonos	időszakinál.

6.	ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként 
2018. január–március 
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 A	 fogyasztói	 árak	 márciusban	 egy hónap alatt átlagosan	 0,1%-kal	
emelkedtek.	Az	árváltozást	különösen	az	idényáras	élelmiszerek	(burgo-
nya,	friss	zöldség,	gyümölcs)	és	a	ruházkodási	cikkek	szezonváltásból	
fakadó	drágulása,	illetve	a	járműüzemanyagok	árcsökkenése	alakította.

•	 A	szolgáltatási kibocsátási árak7 2017 IV. negyedévében	stagnáltak,	
az	év	egészében	0,2%-kal	emelkedtek	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	
2017-ben	a	megfigyelt	szolgáltatáscsoportok	 többsége	drágult,	a	 leg-
nagyobb	 mértékben	 (6,2%-kal)	 a	 postai,	 futárpostai	 tevékenység.		
A	biztonsági,	nyomozói	tevékenység	5,1,	a	munkaerőpiaci	szolgáltatá-
sok	 díjai	 4,2%-kal	 növekedtek,	 ami	mögött	 a	 2017.	 év	 eleji,	 15%-os	
minimálbér-emelés	húzódik.	A	közúti	áruszállítás	0,7%-kal	került	többe,	
ezzel	 párhuzamosan	 az	 egyik	 legnagyobb	 költségtételt	 jelentő	 gázolaj	
literenkénti	ára	8,5%-kal	emelkedett.	A	reklám,	piackutatás	és	a	rako-
mánykezelés	ára	kismértékben	csökkent	 (1,2,	 illetve	0,2%-kal),	a	 táv-
közlési	 szolgáltatásokért	 pedig	 –	 elsősorban	 a	 roamingdíjak	 uniós	
szintű	szabályozása	miatt	–	5,9%-kal	kevesebbet	kellett	fizetni.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	előzetes	népmozgalmi	adatok	alapján	2018 első két hónapjában	az	

előző	év	azonos	időszakához	képest	jelentősen	csökkent	a	halálozások	
száma,	 aminek	 következtében	 mérséklődött	 a	 természetes	 fogyás	
üteme.	 2018.	 január–februárban	 14	 602	 gyermek	 született,	 41-gyel	
(0,3%-kal)	 kevesebb	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 A	 halálozások	 száma		
(23	263	fő)	15%-kal,	számszerűen	4106	fővel	maradt	 le	a	2017.	első	
két	hónapi,	kiugróan	magas	bázis	értéktől.	Az	élveszületések	és	a	halá-
lozások	 egyenlegeként	 kialakult	 természetes fogyás	 32%-kal,		
8661	főre	esett	vissza	a	2017.	január–februárihoz	képest.	

•	 Ezer lakosra	9,2	élveszületés	és	14,7	halálozás	jutott.	A	születési	arány-
szám	gyakorlatilag	nem	változott,	a	halálozási	arányszám	2,6	ezrelék-
ponttal	 alacsonyabb,	 mint	 2017	 első	 két	 hónapjában.	 A	 természetes	
fogyás	 népességszámhoz	 viszonyított	 mutatója	 5,5	 ezrelék	 volt,		
2,6	ezrelékponttal	kisebb	az	egy	évvel	korábbinál.	

•	 2018. január–februárban	ezer	élveszületésre	2,7	csecsemőhalálozás	
jutott,	ez	0,7	ezrelékponttal	alacsonyabb,	mint	az	előző	év	azonos	idő-
szakában.	

•	 2018	első	két	hónapjában	3340	házasságot	kötöttek,	11-gyel	(0,3%-kal)	
kevesebbet,	mint	egy	évvel	korábban.

•	 2017. december–2018. februárban	az	egy	évvel	korábbihoz	viszonyít-
va	a	foglalkoztatottság	és	a	munkanélküliség	mutatói	egyaránt	javultak.	
A	 15–74	 éves	 korcsoportban	 a	 foglalkoztatottak száma	 átlagosan		

7				A	teljes	ügyfélkörnek	nyújtott	szolgáltatások	esetében.	Emellett	a	Központi	Statisztikai	Hivatal	az	üzleti	partnereknek	nyújtott	szolgáltatások	körére	is	publikál	kibocsátásiár-indexet.
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4	millió	441	ezer	fő	volt,	70	ezer	fővel	több	a	2016.	december–2017.	
februárinál.	A	létszámbővülés	teljes	egészében	a	hazai	elsődleges	mun-
kaerőpiachoz	kötődött,	itt	egy	év	alatt	129	ezer	fős	növekedés	történt,	
ezzel	szemben	a	közfoglalkoztatottak	és	a	külföldi	telephelyen	dolgozók	
létszáma	40,	 illetve	20	ezer	 fővel	csökkent.	A	 foglalkoztatottak	15–64	
éves	 korcsoportjába	 4	 millió	 388	 ezer	 fő	 tartozott,	 ez	 62	 ezer	 fős		
(1,4%-os)	 növekedést	 jelentett	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva,	
foglalkoztatási arányuk	pedig	–	ugyanezen	időszak	alatt	–	1,7	százalék-
ponttal,	68,7%-ra	nőtt.	A	férfiakat	magasabb	foglalkoztatási	arány	jelle-
mezte,	mint	a	nőket	(75,9	és	61,7%),	előbbiek	körében	egyúttal	az	egy	
év	 alatt	 megfigyelhető	 javulás	 mértéke	 is	 nagyobb	 volt	 (2,2	 és		
1,1	 százalékpont).	 A	 munkaerőpiacon	 kis	 számban	 jelen	 lévő	 15–24	
éves	fiatalok	foglalkoztatottsága	némileg	elmaradt	az	egy	évvel	koráb-
bitól,	 ugyanakkor	 a	 legjobb	munkavállalási	 korú,	 25–54	 és	 az	 55–64	
évesek	körében	bővülés	történt.	(A	három	korcsoporthoz	tartozó	foglal-
koztatási	arány	28,2,	83,9	és	53,8%	volt.)

•	 A	munkanélküliek száma	a	15–64	évesek	korcsoportjában	átlagosan	
178	 ezer	 fő	 volt,	 24	 ezer	 fővel	 (12%-kal)	 kevesebb	 a	 2016.	 decem-
ber–2017.	februárinál,	míg	a	munkanélküliségi ráta 0,6	százalékpont-
tal,	3,9%-ra	csökkent.	(A	munkanélküliség	jelenlegi	szintje	–	a	negyed-
éves	adatokkal	összevetve	–	a	munkaerő-felmérés	25	éves	történetének	
egyik	legalacsonyabb	értéke.)	A	férfiakat	alacsonyabb	munkanélküliségi	
ráta	(3,5%)	jellemezte,	mint	a	nőket	(4,4%),	előbbieknél	1,0	százalék-
pontos	javulás	következett	be	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	utóbbi-
aknál	pedig	gyakorlatilag	változatlan	maradt.	Mindhárom	korcsoportot	
a	 munkanélküliség	 mérséklődése	 jellemezte.	 A	 15–24	 éves	 fiatalok	
munkanélküliségi	rátája	11,0,	a	25–54	éveseké	3,5,	az	55–64	éveseké	
2,4%-ra	csökkent.	A	tartósan,	azaz	legalább	egy	éve	munkanélküliek 
aránya	 47,2%-ról	 37,9%-ra,	 a	 munkakeresés átlagos időtartama 
17,8-ról	14,9	hónapra	esett	vissza.8	

•	 2018. februárban	 a	 teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzet-
gazdasági	szintű	bruttó átlagkeresete9		306	500	forint	volt,	11,9%-kal	
magasabb	a	2017.	februárinál.	A	családi	adókedvezmény	figyelembevé-
telével	becsülhető	nettó átlagkereset	212	300	forint	volt,	míg	anélkül	
–	ugyancsak	11,9%-os	emelkedés	mellett	–	203	800	forintot	tett	ki.	

•	 2018. január–februárban	 a	 teljes	 munkaidőben	 alkalmazásban	 állók	
nemzetgazdasági	szinten	átlagosan	havi bruttó	308	700	forintot	keres-
tek,	 ez	 12,9%-kal	múlta	 felül	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakit.	 A	 családi	
adókedvezménnyel	korrigált	nettó átlagkereset	összege	213	700	forin-
tot	 tett	 ki,	nélküle	pedig	205	300	 forint	 volt,	 ez	ugyancsak	12,9%-os	
növekedést	jelentett	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	(2018-ban	a	csa-
ládi	 adókedvezmény	 a	 kétgyermekes	 családok	 esetében	 tovább	 nőtt,	
körükben	pozitívan	befolyásolva	a	nettó	keresetek	nagyságát	és	válto-
zását.)	

•	 A	 keresetnövekedés	 ütemére	 elsősorban	 a	minimálbér	 és	 a	 garantált	
bérminimum	 8,	 illetve	 12%-os	 emelkedése,	 a	 költségvetési	 szféra	
egyes	területeit,	továbbá	bizonyos	állami	közszolgáltató	cégek	dolgozó-
it	érintő	keresetrendezések	voltak	hatással.

•	 A	 közfoglalkoztatottak nélkül számított	 bruttó	 és	 nettó	 átlagkereset	
azonos	mértékben,	11,7%-kal	haladta	meg	a	2017.	első	két	havit.

•	 Ezen	belül	a	nettó	átlagkereseti	adatokat	figyelembe	véve	a	vállalkozá-
soknál	 alkalmazásban	 állók	 bérének	 összege	 213	 000	 forint	 volt,	
11,8%-kal	magasabb	a	2017.	január–februárinál.	A	költségvetés terü-
letén	 átlagosan	nettó	218	200	 forintot	kerestek,	11,2%-kal	 többet	az	
előző	 év	 azonos	 időszakihoz	 képest,	míg	 a	nonprofit szervezeteknél 
dolgozók	keresete	ugyanezen	időszak	alatt	11,9%-kal,	194	300	forintra	
nőtt.	

•	 A	fogyasztói	árak	2,0%-os	emelkedése	mellett	a	reálkereset	10,7%-kal	
nőtt	a	2017.	január–februárihoz	viszonyítva.

•	 A	költségvetési	és	a	nonprofit	szférában	dolgozók	egy	része,	mintegy	
77	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adó-	és	járulékváltozások	ellentételezését	
szolgáló	–	a	keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban részesült,	a	jutta-
tás	havi	összege	2018	január–februárban	átlagosan	bruttó	8700,	illetve	
7600	forint	volt.

7.	ábra
Fontosabb társadalmi jelzőszámok+

(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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+ Előzetes adatok.

8	 A	15–74	éves	népességen	belül.
9	 A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.	A	Központi	Statisztikai	Hivatal	az	adatok	pontosságának	és	minősé-

gének	további	javítása	érdekében	változtatott	az	intézményi	munkaügy-statisztikai	adatgyűjtési	rendszer	módszertanában.

http://www.ksh.hu/docs/hun/modszgyors/rmodsz_valt_munkaugy_stat.html
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Összefoglaló adatok 

Mutató 2017 2017.	I.	negyedév 2017.	II.	negyedév 2017.	III.	negyed-
év

2017.	IV.	negyed-
év

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 4,0 4,3 3,3 3,9 4,4
Beruházás 16,7 22,1 21,7 12,5 14,4
A háztartások tényleges fogyasztása 4,1 2,5 3,6 4,8 5,2

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele –2,0 3,1R –0,5R –3,8R –6,3

Ezer darab
Az épített lakások száma 14,4 2,1 2,9 3,0 6,4

Mutató 2017 2017.	szeptember–
november

2017.	október–
december

2017.	november–	
2018.	január

2017.	december–	
2018.	február

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9
Foglalkoztatási arány 68,2 68,8 68,8 68,7 68,7

Mutató 2017 2017.	december 2018.	január 2018.	február 2018.	január–feb-
ruár

Száma, fő
Élveszületések+ 91 600 7 603 7 781 6 821 14 602
Halálozások+ 131 700 11 498 11 576 11 687 23 263
Természetes szaporodás/fogyás+ (–) –40 100 –3 895 –3 795 –4 866 –8 661

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
behozatali értéke 92 499 6 946 7 769 7 685 15 455
kiviteli értéke 100 581 7 459 8 467 8 524 16 991
egyenlege 8 082 513 698 838 1 536

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 8,2 2,7 10,3 .. ..
Kivitel volumene 5,8 2,5 11,1 .. ..
Mezőgazdasági termelői árak 5,6 5,1 2,1 4,9 2,6
Ipari termelés volumene 4,8 –0,5 6,9 4,1 5,4
Ipar belföldi értékesítésének volumene 3,6 –0,7 0,4 9,9 4,9
Ipari exportértékesítés volumene 5,3 –1,9 4,9 –0,2 2,3
Feldolgozóipari új rendelések volumene – –2,6 12,0 6,4 –
Ipari termelői árak 3,3 3,9 3,3 3,9 3,6
Építőipari termelés volumene 29,6 35,0 43,2 26,0 33,5
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 5,0 5,0 7,8 6,6 7,2
Kereskedelmi szálláshelyek

összes vendégei 6,5 7,9 8,6 8,5 8,6
összes vendégéjszakái 6,7 7,4 10,4 9,0 9,7

Alkalmazásban állók létszáma+ 1,6 1,9 │1,2 1,4 1,3
Bruttó átlagkereset, nominális+ 12,9 13,5 13,8 11,9 12,9
Nettó átlagkereset, nominális+ 12,9 13,5 13,8 11,9 12,9
Fogyasztói áraka) 2,4 2,1 2,1 1,9 2,0
a)	2018.	március:	2,0%.
..		Nincs	adat.
+	Előzetes	adat.
R	Revideált	adat.
l	A	vonallal	elválasztott	adatok	összehasonlíthatósága	korlátozott.
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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	
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
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	
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

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

TÁBLÁZATOK
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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

TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI ÁRAK

Mezőgazdasági	árak
3.6.11.	A	mezőgazdasági	termékek	termelőiár-indexei
3.6.13.	A	mezőgazdasági	ráfordítások	árindexei	és	az	agrárolló

Ipari	árak
3.6.18.	Az	ipar	termelőiár-indexei
3.6.19.	Az	ipar	belföldi	értékesítésének	árindexei
3.6.20.	Az	ipar	exportértékesítésének	árindexei	

Építőipari	árak
3.6.25.	Az	építőipar	termelőiár-indexei

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

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

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
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