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Makrogazdasági folyamatok
•	 A	hazánk	külső	gazdasági	környezetéhez	tartozó	országokat	2018.	I.	

negyedévében	 gazdasági	 bővülés	 jellemezte.	 Az	 Egyesült	 Államok	
teljesítményének	 növekedése	 (2,9%)	 gyorsult,	 Kínáé	 (6,8%)	 nem	
változott,	 ugyanakkor	 az	 Európai	 Unióé	 (2,4%)	 és	 ezen	 belül	
Németországé	(2,3%)	kissé	 lassult	a	korábbi	negyedévekhez	viszo-
nyítva.1

•	 2018	elején	folytatódott	az	öt	éve	tartó	konjunktúra	a	magyar	gazda-
ságban:	a	GDP volumene	–	az	első	becslés	szerint	–	2018 I. negyed-
évében 4,4%-kal emelkedett az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.		
A	bővüléshez	 a	 legnagyobb	mértékben	a	piaci	 alapú	szolgáltatások	
járultak	 hozzá.	 A	 szezonálisan	 és	 naptárhatással	 kiigazított	 index	
szerint	 a	 gazdasági	 teljesítmény	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	
viszonyítva	–	az	uniós	átlagnál	nagyobb	mértékben	–	4,7,	 az	 előző	
negyedévhez	mérten	1,2%-kal	nőtt.

1.	ábra
A GDP volumenváltozása		
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest)
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•	 A	külkereskedelmi termékforgalomban 2018. I. negyedévben	–	az	
első	 becslés	 szerint	 –	 a	 kivitel	 értéke	 26,1	 milliárd	 eurót	 tett	 ki,		
3,4%-kal	 többet,	 mint	 2017	 első	 három	 hónapjában.	 A	 behozatal	
értéke	 24,0	 milliárd	 euró	 volt,	 3,9%-kal	 meghaladta	 az	 egy	 évvel	
korábbit.	2018	I.	negyedévében	az	aktívum	2,1	milliárd	eurót	tett	ki,	
az	egyenleg	54	millió	euróval	romlott	a	tavalyi	év	ugyanezen	idősza-
kához	képest.	

•	 A	 részletesen	 feldolgozott,	 2018. január–februári	 adatok	 szerint	 a	
külkereskedelmi termékforgalom volumene	exportban	8,4,	import-
ban	 7,8%-kal	 bővült	 2017	 ugyanezen	 időszakához	 viszonyítva.		
A	forintban számított külkereskedelmi árak	csak	csekély	mértékben	
változtak,	az	árszínvonal	kivitelben	0,1,	behozatalban	0,3%-kal	mér-
séklődött,	a	cserearány	0,2%-kal	 javult.	A	 forint	az	euróhoz	képest	
0,6%-kal	gyengült,	a	dollárhoz	viszonyítva	13%-kal	erősödött	2017.	
január–februárhoz	mérten.

2.	ábra
A külkereskedelmi termékforgalom értékének változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest,	folyó	áras		
euróadatokból	számítva)
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Ágazati teljesítmények
•	 Az	ipar,	az	építőipar,	a	kiskereskedelem	és	a	turizmus	teljesítménye	

2018	I.	negyedévében	emelkedett,	amiben	leginkább	a	belső	gazda-
sági	tényezők	voltak	a	meghatározóak.	A	külföldi	kereslet	alakulása	a	
turizmus	 területén	 hozzájárult	 a	 növekedéshez,	 ugyanakkor	 az	 ipar	
esetében	kedvezőtlenül	hatott.

•	 2018 márciusában	az	ipari termelés	volumene2	2,4%-kal	elmaradt	
az	 egy	 évvel	 korábbi,	 magas	 bázistól.	 A	 kibocsátást	 befolyásolta,	
hogy	 2018-ban	március	 végére,	 2017-ben	 áprilisra	 esett	 a	 húsvét.	
Munkanaphatástól	megtisztított	adatok	alapján	a	 termelés	1,9%-kal	
nőtt.	(2018	márciusában	kettővel	kevesebb	munkanap	volt,	mint	egy	
évvel	korábban.)	Az	értékesítési	irányok	közül	a	nagyobb	súlyú	export	
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1		 Az	Egyesült	Államok	és	Kína	adata	szezonális	kiigazítottak,	az	Európai	Unióé	és	Németországé	szezonálisan	és	naptárhatással	kiigazítottak.	Az	adatok	forrása:	az	OECD	és	az	Eurostat.
2		 Az	ipar	összesen	adata	a	teljes	iparra,	az	iparra	vonatkozó	többi	adat	a	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körére	vonatkozik.
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volumene	 4,1%-kal	 csökkent,	 a	 belföldi	 eladásoké	 8,0%-kal	 nagyobb	
volt,	mint	2017	márciusában.	Az	iparon	belül	meghatározó	részesedés-
sel	 (95%)	 bíró	 feldolgozóipar	 termelése	 3,0%-kal	 mérséklődött,	 az	
energiaiparé	 6,8%-kal	 nőtt,	 utóbbiban	 az	 előző	 évinél	 jóval	 hidegebb	
márciusi	 időjárás	is	szerepet	 játszott.	A	csekély	súlyú	bányászat	kibo-
csátása	összehasonlító	áron	46%-kal	bővült.	A	feldolgozóiparon	belül	a	
legnagyobb	termelési	értékkel	rendelkező	járműgyártás	volumene	2,6,	
az	elektronikai	iparé	4,0,	az	élelmiszeriparé	2,4%-kal	alacsonyabb	volt	
az	egy	évvel	korábbinál.

3.	ábra
Az ipari termelés volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 Az	előző hónaphoz képest	márciusban	a	szezonális	és	munkanapténye-
zővel	kiigazított	ipari	kibocsátás	0,7%-kal	mérséklődött.

•	 2018 I. negyedévében az ipari termelés volumene	2,5%-kal	megha-
ladta	az	egy	évvel	korábbit.	A	növekedést	támogatta	a	belföldi	értéke-
sítések	5,9%-os	bővülése,	az	export	volumene	ugyanakkor	0,2%-kal	
mérséklődött.	Ennek	ellenére	az	ipari	tevékenységet	folytató	vállalko-
zásokat	 továbbra	 is	 nagyfokú	 exportorientáció	 jellemzi:	 értékesítési	
bevételük	 63%-a	 a	 külpiaci	 eladásokból	 származott.	 Az	 ipari	 ágak	
közül	a	feldolgozóipar	és	a	bányászat	termelése	emelkedett	(2,7,	illet-
ve	66%-kal),	az	energiaiparé	–	a	januári	visszaesés	hatására	–	4,7%-kal	
csökkent.

•	 A	 feldolgozóiparon	 belül	 a	 legnagyobb	 súlyt	 képviselő	 járműgyártás	
kibocsátása	 2018	 I.	 negyedévében	 1,4%-kal	 meghaladta	 az	 előző	 év	
azonos	 időszakit.	A	növekedés	a	közútijárműalkatrész-gyártás	bővülé-
séből	adódott,	miközben	a	közútigépjármű-gyártás	volumene	csökkent.	
A	 szinte	 teljes	 egészében	 külpiacra	 termelő	 elektronikai	 ipar	 1,5%-os	
növekedését	alapvetően	a	híradástechnikai	berendezés	gyártása	okozta.	
A	feldolgozóipari	termelés	tizedét	adó	élelmiszeripar	kibocsátása	össze-
hasonlító	áron	4,6%-kal	nagyobb	volt	az	egy	évvel	korábbinál,	amihez	
leginkább	a	húsipar	teljesítménye	járult	hozzá.	A	negyedéven	belül	las-
suló	 ütemben,	 de	 összességében	 kiemelkedően	 nőtt	 három	 közepes	
súlyú	 feldolgozóipari	 terület	 termelése:	 a	 gumi-,	 műanyag-	 és	 építő-
anyag-ipar	 15,	 a	 kohászat,	 fémfeldolgozás	10,	 a	 vegyi	 anyag,	 termék	
gyártása	 9,0%-kal	 bővült.	 2018	 I.	 negyedévében	 a	 13	 feldolgozóipari	
alág	közül	4-ben	csökkent	a	kibocsátás	volumene,	közülük	a	gép,	gépi	
berendezés	gyártása	és	az	egyéb	feldolgozóipar	termelése	esett	vissza	
a	 leginkább	 (11,	 illetve	 9,8%-kal).	 Előbbi	 mérséklődését	 a	 csökkenő	
motor-	és	turbinagyártás,	utóbbiét	az	orvosieszköz-gyártás	közel	felére	
visszaeső	exportértékesítése	okozta.

1.	tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása,  
2018. I. negyedév

(%)

Feldolgozóipari	alág Termelési	érték	
megoszlása

Volumenváltozás	
az	előző	év		

azonos	idősza-
kához	képest

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

*	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	feldolgozóipari	vállalkozások	körében.

•	 2018	I.	negyedévében	az	ipari	termelés	volumene	a	régiók	közül	egye-
dül	Nyugat-Dunántúlon	csökkent	(0,9%-kal).	A	legnagyobb	mértékben	
(7,5%-kal)	 a	 kis	 részaránnyal	 bíró	 Dél-Dunántúlon	 és	 Pest	 régióban	
bővült	a	kibocsátás,	a	többiben	0,6–3,8%	közötti	volt	a	növekedés.	

•	 A	januári	és	februári	emelkedést	követően	a	megfigyelt	feldolgozóipari	
ágazatok4	 összes új rendelésének	 volumene	 2018 márciusában		
–	az	exportrendelések	csökkenése	miatt	–	5,0%-kal	kisebb	volt,	mint	az	
előző	év	azonos	hónapjában.	Március végén	az	összes	rendelésállo-
mány	volumene	6,7%-kal	elmaradt	az	egy	évvel	korábbitól.

•	 Az	 építőipar termelési volumene márciusban 1,4%-kal	 nőtt	 az	 egy	
évvel	korábbihoz	képest,	a	növekedés	mértéke	lényegesen	alacsonyabb	
volt,	 mint	 a	 megelőző	 hónapokban.	 Az	 építményfőcsoportok	 közül	 a	
nagyobb	 hányadot	 (65%-ot)	 képviselő	 épületek építése	 termelése	
összehasonlító	 áron	 számítva	 alig	 változott	 (+0,2%),	 a	 fennmaradó	
részt	adó	egyéb építményeké	4,1%-kal	bővült.

•	 Márciusban	 a	 termelés	 szezonálisan	 és	 munkanaphatással	 kiigazított	
volumene	10%-kal	elmaradt	a	februáritól.

4.	ábra
Az építőipari termelés volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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3	Telephely	szerinti	adatok	alapján.
4	A	legalább	50	főt	foglalkoztató	ipari	vállalkozások	körében.
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•	 A	márciusi	mérsékelt	növekedés	ellenére	2018 I. negyedévében	az	építő-
ipari	termelés	volumene	19%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	korábbit,	ezen	
belül	az	épületek építése	18,	az	egyéb építményeké	21%-kal	bővült.	

•	 A	 márciusban	 kötött	 új szerződések	 összehasonlító	 áron	 számított	
értéke	az	előző	év	azonos	időszakihoz	viszonyítva	7,1%-kal	csökkent,	az	
I.	 negyedév	 egészében	 létrejött	 megállapodásoké	 pedig	 gyakorlatilag	
nem	változott	(+0,1%).	A	már	korábban	megkötött,	de	még	nem	telje-
sített	 szerződéseket	 is	 figyelembe	 véve	 az	 építőipari	 vállalkozások	
március végi szerződésállományának értéke összehasonlító áron	
79%-kal	meghaladta	az	egy	évvel	azelőttit,	ezen	belül	az	épületek	építé-
sére	vonatkozó	rendelésállomány	5,0%-kal,	az	egyéb	építmények	építé-
sére	vonatkozóké	2,2-szeresére	nőtt.

•	 2018 I. negyedévében	3394	új lakás épült,	a	kiadott építési engedélyek 
és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma	pedig	9850	
volt.	Az	előző	év	azonos	időszakához	képest	a	használatba	vett	új	lakások	
száma	65,	 az	 építési	 engedélyek	 és	 bejelentések	 száma	3,4%-kal	 nőtt.	
Budapesten	közel	háromszorosára	növekedett	a	használatba	vett	új	laká-
sok	száma,	és	a	községekben	is	69%-os	volt	a	bővülés.

5.	ábra
Épített lakások és kiadott építési engedélyek,  
az év I. negyedévében
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•	 A	lakások	52%-át	építették	értékesítés	céljából,	47%-át	saját	használat-
ra,	és	mindössze	1%-ot	bérbeadásra.	Az	új	lakások	döntő	többsége	új	
lakóépületben	készült	el:	53%-uk	családi	házban,	37%-uk	új,	többszin-
tes,	többlakásos	épületben,	és	3%-uk	lakóparkban.

•	 2017-ben a lakáspiaci forgalom	 várhatóan	nem	fogja	elérni	az	előző	
évi	9,1%-os	bővülést,	az	eddig	feldolgozott	adatok	a	forgalom	nagyjá-
ból	2%-os	növekedését	 jelzik	előre.	Az	eladott	 lakások	3,4%-a	volt	új	
építésű.	A	drágulás	az	új	és	a	használt	 lakáspiacon	egyaránt	7,2%-os	
volt,	és	az	ország	egész	területén	érvényesült.	Mivel	a	nagyobb	telepü-
léseken	dinamikusabban	emelkedtek	a	használt	 lakások	árai,	a	területi	
különbségek	tovább	nőttek.	A	lakások	reálárszintje	a	lakáspiaci	válságot	
megelőző	2008.	évitől	–	egyes	budapesti,	Balaton	környéki	és	nyugati	
határ	menti	területet	kivéve	–	általában	elmaradt.

•	 A kiskereskedelmi üzletek forgalmának	volumene	2018 márciusában	
8,7,	az	I. negyedévben	7,8%-kal	nőtt	az	előző	év	azonos	időszakához	
viszonyítva.	(A	naptárhatástól	megtisztított	adatok	szerint	mindkét	eset-
ben	 7,3%-os	 volt	 az	 emelkedés.)	 2018	 első	 három	 hónapjában	 az	
összforgalom	csaknem	felét	kitevő	élelmiszer- és élelmiszer jellegű 
vegyes üzletek	 eladásai	 7,2%-kal	 meghaladták	 az	 előző	 év	 azonos	
időszakit.	Ezen	belül	a	forgalom	több	mint	háromnegyedét	lebonyolító	
vegyes	termékkörű	üzleteké	8,3,	az	élelmiszer-,	 ital-,	dohányáru-szak-
üzleteké	3,2%-kal	növekedett.	A	nem élelmiszertermék jellegű üzletek 
forgalma	 8,9%-kal	 emelkedett,	 ezen	 belül	 a	 textil-,	 ruházati	 és	
lábbeliüzletek,	illetve	a	használtcikk-üzletek	kivételével	a	többi	tevékeny-
ségcsoportban	növekedtek	az	eladások.	A	termékek	széles	körét	forgal-
mazó,	az	összforgalomból	azonban	csekély	mértékben	részesedő	cso-
magküldő	 és	 internetes	 kiskereskedelem	 továbbra	 is	 kiemelkedően	

magas,	22%-os	volumennövekedést	ért	el.	Az	üzemanyagtöltő állomá-
sok	forgalmának	volumene	7,1%-kal	bővült.

•	 A	kiskereskedelmen	kívül	 számba	vett	gépjármű- és járműalkatrész-
üzletek	forgalmában	január–márciusban	8,1%-os	emelkedést	mértünk.

•	 2018 márciusában	a	kereskedelmi szálláshelyeken	871	ezer	vendég	
2	millió	53	ezer	vendégéjszakát	töltött	el.	A	vendégek	és	a	vendégéjsza-
kák	 száma	 egyaránt	 13%-kal	 múlta	 felül	 az	 előző	 év	 azonos	 havit.		
A	vendégéjszakában	mért	forgalom	a	külföldiek	esetében	10,	a	magyar	
vendégek	esetében	16%-kal	bővült	2017	márciusához	képest.	A	belföl-
divendég-forgalom	 jelentős	 emelkedésében	 a	 március	 15-éhez	 és	 a	
húsvéti	ünnepekhez	kapcsolódó	hosszú	hétvégék	(naptárhatás)	is	sze-
repet	játszottak.

•	 2018 január–márciusában	a	kereskedelmi	szálláshelyeken	a	vendégek	
és	 a	 vendégéjszakák	 száma	egyaránt	 	 11%-kal	 emelkedett.	A	 külföldi	
vendégek	8,2,	a	belföldiek	14%-kal	több	vendégéjszakát	vettek	igénybe	
az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	(A	külföldiek	forgalma	2,6,	a	belföldieké	
2,5	millió	vendégéjszakát	ért	el.)	A szálláshelyek bruttó bevételei	folyó	
áron	15%-kal	nőttek	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	így	meghaladták	a	
86,2	milliárd	forintot.	A	Széchenyi	Pihenőkártyával	történő	fizetésekből	
3,5	 milliárd	 forint,	 az	 egy	 évvel	 korábbinál	 folyó	 áron	 12%-kal	 több	
bevétel	származott.	

6.	ábra
 A kereskedelmi szálláshelyek főbb adatainak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 2018 első három hónapjában	a	vendéglátóhelyek eladási forgalmá-
nak	 volumene	4,2%-kal	 nőtt	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest,	
értéke	összességében	236	milliárd	forintot	tett	ki.	

7.	ábra
Fontosabb ágazati jelzőszámok
(változás	az	előző	évhez	képest)
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Termelői és fogyasztói árak
•	 2018.	 január–márciusban	 a	 magyar	 gazdaságot	 alapvetően	 az	 árak	

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

•	 2018. márciusban a mezőgazdasági termelői árak	2,5%-kal	növeked-
tek	az	előző	év	azonos	időszakához	képest.	A	növényi	termékek	ára	2,6,	
az	élő	állatok	és	állati	terméké	2,2%-kal	emelkedett.	A	gabonafélék	ára	
tizedével	 nőtt,	 a	 zöldségféléké	 7,4%-kal,	 a	 burgonyáé	 közel	 ötödével	
visszaesett.	Az	élő	állatok	 termelőiár-szintje	 lényegesen	nem	változott	
(+0,3%),	az	állati	termékeké	6,2%-kal	magasabb	lett.	A	vágósertés	ára	
3,2%-kal	csökkent,	a	tejé	3,2,	a	tojásé	17%-kal	emelkedett.

•	 2018. január–márciusban	 a	 mezőgazdasági	 termelői	 árak	 1,3%-kal	
nőttek	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest,	 a	 növényi	 termékek	
(0,9%)	és	az	élő	állatok	és	állati	termékek	ára	(1,9%)	is	magasabb	lett.

•	 A	mezőgazdasági ráfordítási árak	az	I. negyedévben	2,0%-kal	voltak	
magasabbak,	 mint	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakában,	 ami	 a	 folyó	
termelőfelhasználás	árszínvonalának	1,2	és	a	mezőgazdasági	beruházá-
sok	 árszínvonalának	6,5%-os	emelkedéséből	 adódott.	A	 takarmányok	
(2,4%),	 a	 műtrágyák	 (1,6%),	 a	 növényvédő	 szerek	 (2,0%)	 az	 állat-
gyógyászati	készítmények	(1,2%),	valamint	az	energia	és	kenőanyagok	
ára	 (0,5%)	 is	 nőtt,	 a	 vetőmagárak	 azonban	 5,4%-kal	 alacsonyabbak	
voltak.	 Az	 épületberuházások	 ára	 8,3,	 a	 gépberuházásoké	 5,8%-kal	
emelkedett.	Az	agrárolló	értéke	99,3%	volt.

•	 A	 nyers-	 és	 alapanyagok	 világpiaci	 áremelkedésével	 párhuzamosan	
hazánkban	az	ipari	cikkek	termelése	2016	decembere	óta	drágul.	Ez	a	
tendencia	2018	elején	is	folytatódott,	az	ipari termelői árak március-
ban	3,5%-kal	magasabbak	voltak	az	egy	évvel	korábbinál.	Ezen	belül	a	
belföldi	eladások	3,3,	az	exportértékesítések	3,6%-kal	drágultak.	2018 
I. negyedévében	 összességében	 az	 ipari	 termékek	 3,6%-kal	 kerültek	
többe,	mint	az	előző	év	azonos	időszakában,	amihez	leginkább	a	jármű-
ipari	 cikkek	 áremelkedése	 járult	 hozzá.	 A	belföldre értékesített ipari 
termékek árai	 2018	 I.	 negyedévében	 3,4%-kal	 haladták	meg	 az	 egy	
évvel	korábbit.	A	hazai	eladásokban	legjelentősebb	súlyú	energiaipari	és	
élelmiszeripari	 cikkek	 ára	 az	 átlagosnál	 kisebb	mértékben	 (2,8,	 illetve	
3,3%-kal)	emelkedett,	míg	leginkább	(8,4	és	7,3%-kal)	a	vegyianyag-,	
-termékgyártás	és	a	kohászat,	fémfeldolgozás	termékei	drágultak.	2018	
első	három	hónapjában	az ipari exportértékesítés árai 3,6%-kal	nőt-
tek,	 ezen	 belül	 a	 legnagyobb	 súlyú	 járműgyártáséi	 6,7%-kal	 voltak	
magasabbak	az	egy	évvel	korábbi,	alacsony	bázisnál.

8.	ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak és a mező-
gazdasági termelői árak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 Az	építőipar termelői árai 2018 I. negyedévében	átlagosan	8,2%-kal	
emelkedtek	az	előző	év	azonos	időszakihoz	viszonyítva,	nagyobb	mér-
tékben,	mint	az	elmúlt	tíz	év	I.	negyedéveiben.	Az	árnövekedés	az	építő-
ipari	 ágazatok	 közül	 az	 épületek	 építése	 területén	 volt	 a	 legélénkebb	

(11,0%),	az	egyéb	építmények	építésében	5,9,	a	speciális	szaképítésben	
az	építőipari	átlaghoz	közeli,	8,5%-os	áremelkedés	történt.	Az	építőipa-
ri	termelői	árak	az	előző	negyedévihez	képest	3,3%-kal	nőttek.

•	 2018. áprilisban	a	fogyasztói árak átlagosan	2,3%-kal	haladták	meg	az	
egy	évvel	korábbit.	Az	infláció	gyorsult,	üteme	0,3	százalékponttal	felül-
múlta	a	márciusit.

•	 2018. január–áprilisban	 a	 fogyasztói	 árak	 összességében	 2,1%-kal	
magasabbak	 voltak,	 mint	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakában.	 A	 legna-
gyobb	mértékben	a	szeszes italok, dohányáruk	árai	növekedtek	(6,5%-
kal).	A	szeszes	 italok	3,3,	a	dohányáruk	9,8%-kal	drágultak,	utóbbiak	
alapvetően	 a	 dohánytermékekre	 kivetett	 jövedéki	 adó	 2017.	 júliusi	
emelése	 hatására.	 Az	 élelmiszerek	 árai	 szintén	 átlag	 felett	 nőttek	
(4,1%-kal),	ezen	belül	az	árváltozás	termékenként	nagymértékben	szó-
ródott.	A	tojás	ára	jelentősen	emelkedett	(33%-kal),	összefüggésben	a	
tojáskínálat	elmúlt	évi,	állategészségügyi	okokra	visszavezethető	csök-
kenésével.	A	főbb	élelmiszerek	közül	a	kenyér	5,9,	a	tej	5,8,	a	párizsi,	
kolbász	 4,5,	 a	 sertéshús	 4,0,	 a	 baromfihús	 3,9%-kal	 drágult.	 A	 friss	
hazai	 és	déligyümölcs	12%-kal	 többe,	 a	 friss	 zöldség	4,4%-kal	 keve-
sebbe	 került	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakinál.	 A	 burgonya	 ára	 15,	 a	
cukoré	16%-kal	visszaesett,	előbbi	elsősorban	felvásárlási	árának	csök-
kenése,	utóbbi	jelentős	részben	a	cukorrépa-termelést	korlátozó	uniós	
előírások	 feloldásának	 eredményeképpen.	 A	 nem	 előfizetéses	 éttermi	
étkezés	 annak	ellenére	drágult	 5,5%-kal,	 hogy	az	 éttermi	 szolgáltatás	
áfakulcsa	 januártól	18%-ról	5%-ra	mérséklődött.	A	háztartási	 energia	
ára	1,5%-kal	nőtt,	ezen	belül	a	főbb	rezsitételeké	(elektromos	energia,	
vezetékes	 gáz,	 távfűtés)	 nem	módosult.	 A	 palackos	 gáz	 6,9,	 a	 tűzifa	
14%-kal	drágult,	utóbbi	a	fokozódó	kereslet	és	a	forgalmazás	szigorítá-
sából	fakadó	esetenkénti	áruhiány	miatt.	A	szolgáltatások	díjai	átlago-
san	1,0%-kal	emelkedtek,	ezen	belül	a	belföldi	üdülés	7,3,	a	lakbér	4,8,	
az	 egészségügyi	 szolgáltatás	 3,7,	 a	 társasházi	 közös	 költség	 3,4,	 az	
oktatási	szolgáltatás	2,7,	a	közlekedési	szolgáltatás	1,1%-kal.	A	hatósá-
gi	ármegállapítás	körébe	tartozó	víz-,	csatornadíj	nem	változott,	a	sze-
métszállítás	és	a	munkahelyre,	iskolába	történő	utazás	is	ugyanannyiba	
került,	mint	az	előző	év	azonos	időszakában.	A	telefon-,	internethaszná-
lat	6,5%-kal	olcsóbb	lett,	miután	az	internetszolgáltatás	után	felszámí-
tott	 áfa	 mértéke	 januártól	 18%-ról	 5%-ra	 csökkent.	 A	 ruházkodási 
cikkek	 árai	 0,4%-kal	 nőttek,	 a	 tartós fogyasztási cikkeké	 0,9%-kal	
mérséklődtek.	Utóbbi	főcsoportban	az	új	személygépkocsikat	2,2%-kal	
drágábban,	 a	 használtakat	 8,4%-kal	 olcsóbban	 lehetett	megvásárolni,	
mint	2017.	január–áprilisban.	A	fogyasztásban	nagyobb	súlyt	képviselő	
gyógyszerek,	 gyógyáruk	 2,9%-kal	 többe,	 a	 járműüzemanyagok		
0,8%-kal	kevesebbe	kerültek	az	előző	év	azonos	időszakinál.

9.	ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként
2018. január–április	(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 A	fogyasztói	árak	áprilisban	egy hónap alatt	átlagosan	0,7%-kal	emel-
kedtek.	 Utoljára	 2016.	 áprilisban	 volt	 ennél	 magasabb	 a	 pénzromlás	
üteme.	Az	árváltozást	különösen	az	idényáras	élelmiszerek	(burgonya,	
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friss	zöldség,	gyümölcs),	a	 ruházkodási	cikkek,	a	 járműüzemanyagok	
drágulása,	 illetve	 bizonyos	 élelmiszerek	 és	 tartós	 fogyasztási	 cikkek	
árcsökkenése	alakította.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 2018 I. negyedévében	a	munkaerőpiacot	bővülő	foglalkoztatottság	és	

csökkenő	munkanélküliség	jellemezte	az	előző	év	azonos	időszakához	
képest.	A	15–74	éves	korosztályban	a	foglalkoztatottak száma	átlago-
san	4	millió	435	ezer	 főt	 tett	ki,	67	ezer	 fővel	 többet,	mint	a	2017.	 I.	
negyedévi.	Ezen	belül	a	15–64	évesek	közé	4	millió	382	ezer	foglalkoz-
tatott	tartozott,	számuk	egy	év	alatt	60	ezer	fővel	(1,4%-kal),	foglalkoz-
tatási arányuk	(68,7%)	1,6	százalékponttal	nőtt.	A	férfiakat	magasabb	
foglalkoztatási	szint	(75,8%)	és	nagyobb	mértékű	aránynövekedés	jel-
lemezte	(2,0	százalékpont),	mint	a	nőket	(61,6%	és	1,1	százalékpont).	
A	munkaerőpiacon	kis	számban	jelen	lévő,	15–24	éves	foglalkoztatottak	
létszáma	 és	 aránya	 elmaradt	 az	 egy	 évvel	 korábbitól,	 ugyanakkor	 a	
legjobb	munkavállalási	korú	25–54	éveseké,	továbbá	az	55–64	éveseké	
emelkedett.	 (2018	 I.	 negyedévében	 a	 három	 korcsoporthoz	 tartozó	
foglalkoztatási	arány	27,7,	83,9	és	53,6%	volt.)

•	 A	15–64	éves	munkanélküliek száma	178	ezer	 fő	volt,	29	ezer	 fővel	
(14%-kal)	kevesebb	a	2017.	I.	negyedévinél,	a	munkanélküliségi ráta 
3,9%-os	értéke	pedig	0,7	százalékponttal	csökkent.	(A	munkanélküliség	
jelenlegi	szintje	a	munkaerő-felmérés	25	éves	 történetének	egyik	 leg-
alacsonyabb	 értéke.)	 A	 férfiakat	 alacsonyabb	 munkanélküliségi	 ráta	
(3,6%)	jellemezte,	mint	a	nőket	(4,3%),	egyúttal	az	előbbiek	körében	az	
egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyított	 javulás	 is	 nagyobb	mértéket	 ért	 el	
(0,9	 és	 0,4	 százalékpont).	 A	 15–24	 éves	 fiatalok	 munkanélkülisége	
mintavételi	hibahatáron	belül	változott,	ezzel	szemben	a	25–54	évesek,	
illetve	 az	 55–64	 évesek	 munkanélküliségi	 mutatói	 mérséklődtek.		
(A	munkanélküliségi	 ráta	 ebben	 a	 három	korcsoportban	10,4,	 3,6	 és	
2,4%	volt	2018	I.	negyedévében.)	Csökkent	a	tartósan, azaz	legalább	
egy	 éve	munkanélküliek aránya,	 valamint	 a	munkakeresés átlagos 
időtartama: előbbieké	 2,7	 százalékponttal,	 41,0%-ra,	 utóbbiaké		
17,5	hónapról	16,5	hónapra.

•	 2018. márciusban a	teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzet-
gazdasági	szintű	bruttó átlagkeresete5	331	500	forint	volt,	11,3%-kal	
magasabb	az	előző	év	márciusinál.	A	családi	adókedvezmény	figyelem-
bevételével	a	nettó	átlagkereset	229	000	forintra	becsülhető,	míg	az	e	
nélkül	számított	nettó	átlagbér	220	500	forintot	tett	ki.

•	 2018. január–márciusban a	 teljes	munkaidőben	 alkalmazásban	 állók	
nemzetgazdasági	szinten	átlagosan	havi	bruttó	316	300	forintot	keres-
tek,	 12,4%-kal	 többet	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 A	 családi	 adókedvez-
mény	 figyelembevételével	 számított	 nettó kereseti átlag 218	 900	
forintra	 becsülhető,	 míg	 azt	 figyelmen	 kívül	 hagyva	 a	 nettó	 átlagbér		

210	300	 forint	volt,	ez	–	akárcsak	a	bruttó	kereseti	 index	esetében	–	
12,4%-kal	meghaladta	a	2017.	 január–márciusit.	 (2018-ban	a	családi	
adókedvezmény	a	kétgyermekes	családok	esetében	tovább	nőtt,	körük-
ben	pozitívan	befolyásolva	a	nettó	keresetek	nagyságát	és	változását.)

•	 A	 keresetnövekedés	 ütemét	 elsősorban	 a	 minimálbér	 és	 a	 garantált	
bérminimum	8,	 illetve	 12%-os	 emelése,	 a	 költségvetési	 szféra	 egyes	
területeit,	továbbá	bizonyos	állami	közszolgáltató	cégek	dolgozóit	érin-
tő	keresetrendezések	befolyásolták.	

•	 A	 közfoglalkoztatottak nélkül számított	 bruttó	 és	 nettó	 átlagkereset	
egyaránt	11,4%-kal	magasabb	volt	a	2017.	január–márciusinál.	

•	 Ezen	 belül	 a	 vállalkozásoknál	 alkalmazottak	 nettó	 átlagkeresete	 az	
előző	év	azonos	 időszakihoz	képest	10,7%-kal,	218	100	forintra	nőtt,		
a	költségvetés	területén	223	800	forintot	kerestek,	13,5%-kal	többet	a	
2017.	 január–márciusinál,	 míg	 a	 nonprofit szervezeteknél	 dolgozók	
nettó	kereseti	átlaga	196	000	forint	volt,	ez	egy	év	alatt	11,0%-os	növe-
kedés.

•	 A	fogyasztói	árak	2,0%-os	emelkedése	mellett	a	reálkereset	10,2%-kal	
haladta	meg	az	előző	év	január–márciusit.	(Egy	évvel	korábban	a	növe-
kedés	mértéke	8,2%	volt.)

•	 A	 költségvetési	 és	 a	 nonprofit	 szférában	 dolgozók	 egy	 része,	 közel		
79	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adó-	és	járulékváltozások	ellentételezését	
szolgáló	–	a	keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban	részesült,	a	jutta-
tás	havi	összege	átlagosan	bruttó	8600,	 illetve	7500	forint	volt	2018.	
január–márciusban.	

10.	ábra
A bruttó átlagkereset és a reálkereset változása+

(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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5	 A	legalább	öt	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.	A	Központi	Statisztikai	Hivatal	az	adatok	pontosságának	és	minőségének	
további	javítása	érdekében	változtatott	az	intézményi	munkaügy-statisztikai	adatgyűjtési	rendszer	módszertanában.

+Előzetes	adatok.

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

Mutató 2017 2017.	II.	negyedév 2017.	III.		
negyedév

2017.	IV.		
negyedév 2018.	I.	negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 4,0 3,3 3,9 4,4 4,4+

Beruházás 16,7 21,7 12,5 14,4 ..
A háztartások tényleges fogyasztása 4,1 3,6 4,8 5,2 ..

A GDP százalékában

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele –2,0 –0,5 –3,8 –6,3 ..

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

Mutató 2017 2017.	október–
december

2017.	november–	
2018.	január

2017.	december–	
2018.	február

2018.	január–	
2018.	március

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

Mutató 2017 2018.	január 2018.	február 2018.	március 2018.	január–	
március

Száma, fő
Élveszületések+ 91 600 7 781 6 821 .. ..
Halálozások+ 131 700 11 576 11 687 .. ..
Természetes szaporodás/fogyás+ (–) –40 100 –3 795 –4 866 .. ..

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
behozatali értéke 92 499 7 769 7 702 8 566 24 037
kiviteli értéke 100 581 8 467 8 543 9 124 26 134
egyenlege 8 082 698 841 558 2 097

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 8,2 10,3 5,5 .. 7,8a)

Kivitel volumene 5,8 11,1 6,0 .. 8,4a)

Mezőgazdasági termelői árak 5,6 2,1 4,9 2,5 1,3
Ipari termelés volumene 4,8 6,7 4,1 –2,4 2,5
Ipar belföldi értékesítésének volumene 3,6 0,2 10,0 8,0 5,9
Ipari exportértékesítés volumene 5,3 4,8 –0,4 –4,1 –0,2
Feldolgozóipari új rendelések volumene – 12,2 5,7 –5,0 –
Ipari termelői árak 3,3 3,3 3,9 3,5 3,6
Építőipari termelés volumene 29,6 42,6 26,4 1,4 19,0
Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 5,0 7,8 6,6 8,7 7,8
Kereskedelmi szálláshelyek

összes vendégei 6,9 10,6 9,5 13,1 11,2
összes vendégéjszakái 7,7 10,1 8,5 13,1 10,8

Alkalmazásban állók létszáma+ 1,6 │1,2 1,4 2,2 1,6
Bruttó átlagkereset, nominális+ 12,9 13,8 11,9 11,3 12,4
Nettó átlagkereset, nominális+ 12,9 13,8 11,9 11,3 12,4
Fogyasztói árakb) 2,4 2,1 1,9 2,0 2,0
a)	2018.	január–február.
b)	2018.	április:	2,3%.
..		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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