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Makrogazdasági folyamatok

• Hazánk nemzetközi környezetében 2018 II. negyedévében folytatódott
a gazdasági bővülés. Az Európai Unió egészére számított GDP volumene 2,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva,
viszont a növekedés dinamikája lassult. A német gazdaság teljesítménye
1,9%-kal nőtt, szintén veszített a lendületéből. Az Egyesült Államok
bruttó hazai terméke 2,9, Kínáé 6,7%-kal meghaladta az egy évvel
korábbit.
• 2018 első felében a magyar gazdaságban folytatódott a több mint öt
éve tartó konjunktúra, a GDP volumene 2018 II. negyedévében 4,8%kal emelkedett az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest. Ennél
dinamikusabb növekedés több mint tizenkét éve nem történt. A bővüléshez a gazdaság legtöbb területe hozzájárult, a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A szezonálisan és naptárhatással
kiigazított index szerint a gazdasági teljesítmény az előző év azonos
időszakához viszonyítva – az uniós átlagnál nagyobb mértékben – 4,6,
az előző negyedévhez képest 1,0%-kal nőtt. 2018 I. félévében a
magyar gazdaság teljesítménye – a kiigazítatlan adatok szerint –
4,6%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
1. ábra
A GDP volumenváltozása
(az előző év azonos negyedévéhez képest)
%

• A külkereskedelmi termékforgalomra vonatkozó első becslésünk
szerint 2018 I. féléve során a kivitel értéke 4,9, a behozatalé 6,3%-kal
volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az aktívum 4,3 milliárd eurót tett
ki, 432 millió euróval kevesebbet a 2017. első hat havinál. Az elmúlt
évek I. félévi egyenlegeit tekintve a többlet az ideinél legutóbb
2014-ben volt kevesebb.
• A külkereskedelmi termékforgalom volumene a 2018. január–májusi adatok szerint exportban 4,7, importban 6,3%-kal nőtt a megelőző
év azonos időszakához viszonyítva. A forgalom forintban mért árszínvonala és a cserearány is alig változott, a kivitel árszínvonala 0,2,
a behozatalé 0,4%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit, a cserearány
így 0,2%-kal romlott. A forint az első öt hónap átlagában az euróhoz
képest 0,8%-kal leértékelődött, a dollárhoz viszonyítva azonban
11%-kal erősebb volt, mint 2017 ugyanezen időszakában.
2. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása
(a 2010. év havi átlagához képest, szezonálisan és munkanappal
kiigazítva)
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• 2018. június 1-jén az ország földterületének 79%-át kitevő, 7 millió
356 ezer hektár termőterület 15 ezer hektárral kisebb volt az egy évvel
korábbinál. A termőterület 73%-a, 5 millió 344 ezer hektár mezőgazdasági művelés alatt állt. A mezőgazdasági terület nagysága egy év
alatt 8,5 ezer hektárral csökkent a nem művelt gyepek, a kiöregedett
szőlők és a felhagyott konyhakertek termelésből való kivonása miatt.
A gyümölcsösök, különösen a termőkorúak területe nőtt, a szántóé alig
változott. A termőterület művelési ágak szerinti összetétele lényegében
nem módosult az egy évvel korábbihoz képest.
• A szántó 56%-án, 2 millió 410 ezer hektáron termesztett gabonafélék
vetésterülete 0,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A szántó
31%-át elfoglaló ipari és takarmánynövények együttes kiterjedése
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(1 millió 335 ezer hektár) 3,5%-kal mérséklődött, elsősorban a 628 ezer
hektáron gondozott napraforgó 11%-os területvesztése miatt. A szálastakarmányok vetésterülete (251 ezer hektár) 12%-kal nőtt, összefüggésben
a szarvasmarha-állomány gyarapodásával és a zöldítési előírások teljesítésével. Zöldségféléket 91 ezer hektáron, az előző évinél valamivel
nagyobb területen termesztettek.
3. ábra
A termőterület megoszlása művelési áganként, 2018. június 1.
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• Az ipar, építőipar, kiskereskedelem és turizmus teljesítménye 2018 I.
félévében emelkedett, ebben alapvetően a belső gazdasági tényezők voltak meghatározóak.
• 2018 júniusában az ipari termelés volumene1 4,2%-kal meghaladta
az egy évvel korábbit. Az értékesítési irányok közül a nagyobb súlyú
export volumene 2,8, a belföldi eladásoké 6,7%-kal volt több az egy évvel
korábbinál. Az iparon belül meghatározó részesedéssel (97%) bíró feldolgozóipar termelése 4,3, a csekély súlyú bányászaté 35%-kal nőtt, ugyanakkor az energiaiparé 8,3%-kal csökkent. Munkanaphatástól megtisztított
adatok alapján az ipari termelés 3,1%-kal emelkedett.

• Az előző hónaphoz képest júniusban a szezonális és munkanaptényezővel
kiigazított ipari kibocsátás 1,2%-kal csökkent.
• 2018. január–júniusban az ipari termelés volumene 3,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedést elsősorban a belső kereslet
bővülése okozta: a hazai eladások volumene 5,7, az exporté 1,6%-kal
nőtt, így az export ipari értékesítésen belüli súlya az egy évvel korábbinál
valamelyest alacsonyabb, 64% volt.
• 2018 I. félévében az ipari ágak közül a feldolgozóipar termelése 3,8%-kal
magasabb, az energiaiparé 6,6%-kal alacsonyabb volt az előző év azonos
időszakinál. A kis súlyú bányászat kibocsátása 50%-kal nőtt, döntően
a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos feltáró tevékenységek,
valamint az élénk építőipari keresletet kiszolgáló, elsősorban
az útépítésekhez szükséges alapanyagokat előállító kőfejtés, homok- és
agyagbányászat volumennövekedése miatt.
• A feldolgozóiparon belül a legnagyobb súlyt képviselő járműgyártás
volumene 2018. január–júniusban 1,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedés a közútijárműalkatrész-gyártás bővüléséből
adódott, miközben a közútigépjármű-gyártás volumene csökkent.
A szinte teljes egészében külpiacra termelő elektronikai ipar termelése
3,3%-kal nőtt. A feldolgozóipari termelés mintegy tizedét adó élelmiszeripar kibocsátása összehasonlító áron 5,5%-kal nagyobb volt az előző év
azonos időszakinál, ehhez leginkább a húsipari termelés járult hozzá.
Ezen belül a baromfihús-feldolgozás, -tartósítás volumene közel ötödével
haladta meg az egy évvel korábbi, – főként a madárinfluenza miatti – alacsony bázist. A feldolgozóipari kibocsátásból közepes súllyal részesedő
területek közül a kohászat, fémfeldolgozás, a vegyi anyag, termék gyártása, valamint a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar is kiemelkedően
(10–16%-kal) bővült. 2018 első hat hónapjában a tizenhárom feldolgozóipari alág közül háromban alacsonyabb volt a kibocsátás az előző év
azonos időszakinál, közülük a gép-, gépiberendezés-gyártás volumene
9,3%-kal csökkent.
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása,
2018. január–júniusban
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4. ábra
Az ipari termelés volumenváltozása
(munkanaphatással kiigazított, az előző év azonos időszakához
képest)
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• 2018. január–júniusban az ipari termelés volumene minden régióban
nőtt az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékben
(8,2%-kal) Pest régióban, a többiben 1,3–7,3% között.2

1 Az ipar összesen adata a teljes iparra, az iparra vonatkozó többi adat a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körére vonatkozik.
2 Telephely szerinti adatok alapján.
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• A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok3 összes új rendelésének volumene
2018 júniusában 13%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos hónapjában. Június végén az összes rendelésállomány volumene 3,0%-kal
elmaradt az egy évvel korábbitól.
• Az építőipari termelés másfél éve, 2017 januárja óta folyamatosan
növekszik. 2018 júniusában a termelés volumene 28%-kal haladta meg
az egy évvel korábbi, magas bázist. Mindkét építményfőcsoport kibocsátása számottevően bővült: a termelés 54%-át kitevő épületek építésének
volumene 15, a fennmaradó hányadot adó egyéb építményeké 49%-kal.
Az épületek körében oktatási, ipari, kereskedelmi létesítményeken, valamint lakóépületeken végzett munkák, az egyéb építményeknél továbbra is
út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést.

3

évvel korábban. A szerződésállomány értékének 18%-át az épületek építésére, 82%-át az egyéb építmények kivitelezésére kötött megállapodások tették ki.
• 2018 I. félévében folytatódott a lakásépítési kedv élénkülése: 6517 új
lakás épült, 30%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és
a községekben mintegy másfélszer annyi lakást vettek használatba, mint
az előző év azonos időszakában, a megyei jogú városokban 12, a többi
városban 23%-os volt a növekedés.
• A hatóságok által az I. félévben kiadott lakásépítési engedélyek és az új
lakások építésére vonatkozó egyszerű bejelentések együttes száma4
18 066 volt, 8,9%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az építendő
lakások száma csupán a nem megyei jogú városokban emelkedett,
a többi településtípusban csökkent.

5. ábra
Az építőipari termelés alakulása
Milliárd forint
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6. ábra
Épített lakások és kiadott építési engedélyek, bejelentések
az adott év I. félévében
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• Az építőipar ágazatai közül júniusban az épületek építésében 31,
az egyéb építmények építésében 55, a speciális szaképítésben 13%-kal
növekedett a termelés volumene a 2017. júniusihoz képest.
• Júniusban az építőipari termelés szezonálisan és munkanaphatással
kiigazított volumene 7,2%-kal meghaladta a májusit.
• Az építőipari kibocsátás január–júniusi volumene is jelentősen bővült,
19%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A közel 1,3 ezer milliárd
forintot kitevő termelési érték 59%-a épületeken, 41%-a egyéb építményeken végzett tevékenységből adódott, előbbi volumene 14, utóbbié
28%-kal emelkedett.
• Az építőipari munkákra júniusban kötött új szerződések összehasonlító
áron számított értéke – az épületek építésére vonatkozó megállapodások
12%-os csökkenése és az egyéb építményekre irányuló megrendelések
8,1%-os növekedése következtében – 0,6%-kal haladta meg az előző év
júniusit. A hónap folyamán főként közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
kötöttek új, nagy értékű szerződéseket.
• A korábban létrejött, de még nem teljesített, érvényben lévő megállapodásokat is figyelembe véve az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának értéke (közel 2,3 ezer milliárd forint) összehasonlító
áron számítva 62%-kal felülmúlta az egy évvel azelőttit. Ezen belül épületek építésére 7,5, egyéb építmények építésére 83%-kal nagyobb volumenű megrendelésekkel rendelkeztek az építőipari vállalkozások, mint egy

• 2018 I. negyedévében az előzetes adatok a lakáspiaci forgalom
9,4%-os erősödését mutatták, 22,1 ezer lakás adásvétele történt meg.
Az eladott lakásoknak csak 2,7%-a volt új építésű. Az új és a használt
lakások ára egyaránt 12%-kal lett magasabb az előző év azonos időszakinál.
• A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 2018 júniusában
6,8, az I. félévben 6,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 6,4, illetve 6,9%-os
volt az emelkedés.) 2018 első hat hónapjában az összforgalom 46%-át
kitevő élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai
4,4%-kal meghaladták az előző év azonos időszakit, ezen belül a forgalom több mint háromnegyedét lebonyolító vegyes termékkörű üzleteké
4,9, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,8%-kal növekedett.
A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma 9,8%-kal emelkedett,
ezen belül valamennyi üzletcsoportban növekedtek az eladások. A termékek széles körét forgalmazó, az összforgalomból azonban csekély mértékben részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem továbbra
is kiemelkedően magas, 24%-os volumennövekedést ért el. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 7,4%-kal bővült.
• A kiskereskedelmen kívül számba vett gépjármű- és járműalkatrészüzletek forgalmában január–júniusban 10%-os emelkedést mértünk.
• A kereskedelmi szálláshelyeken 2018 júniusában 1,2 millió vendég
2,9 millió vendégéjszakát töltött el. Míg a vendégek száma 1,5%-kal
emelkedett, addig a vendégéjszakáké 0,4%-kal mérséklődött az egy évvel

3 A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások körében.
4 A kormány 456/2015. (XII.29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, illetve a használatbavételi engedélyek mellett az
egyszerű bejelentés alapján épített épületek használatba vételére vonatkozó hatósági bizonyítványokra is.
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korábbihoz képest. A vendégéjszakában mért vendégforgalom a külföldiek
esetében 1,0%-kal csökkent, a magyarvendég-éjszakák 0,2%-os emelkedése mellett. A belföldi forgalom növekedésének alakulásában szerepet
játszhatott, hogy a pünkösdi hosszú hétvége az idén májusra esett.
7. ábra
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
számának változása (az előző év azonos időszakához képest)
%
35

• 2018 I. félévben a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek és az eltöltött éjszakák száma 6,8, illetve 5,3%-kal emelkedett az előző év azonos
időszakához képest. A külföldi vendégek 4,0, a belföldiek 6,8%-kal több
éjszakára maradtak, forgalmuk megközelítette a 6,7 millió, illetve
6,3 millió vendégéjszakát. A legfontosabb küldő ország továbbra is
Németország, amely a teljes, külföldivendég-éjszakában mért forgalom
13%-át adta. A külföldi forgalom mintegy hattizedét adó 10 legnagyobb
küldő országból – Ausztria és az Egyesült Királyság kivételével – több
vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. Közülük a román
vendégek vendégéjszakáinak bővülése volt a legjelentősebb (9,9%).

Termelői és fogyasztói árak
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• A szálláshelyek az év első hat hónapjában folyó áron összesen
218 milliárd forint bruttó árbevételt könyveltek el, 10%-kal többet, mint
egy évvel korábban. A Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetésekből
8,6 milliárd forint, az egy évvel korábbinál alig valamivel több (0,1%),
bevétel származott.
• A vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene az első hat hónapban
6,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, értéke összesen
544 milliárd forintot tett ki.
8. ábra
Fontosabb ágazati jelzőszámok
(változás az előző év azonos időszakához képest)
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• 2018. január–júniusban az árutermelő szektorban az ipari cikkek és
az építések árai jelentősen növekedtek. Ezzel párhuzamosan a fogyasztói
árak is emelkedtek. Az árak alakulására az alapanyagok drágulása, valamint a lakosság jövedelmi helyzetének és a forint árfolyamának változása
egyaránt hatással volt.
• 2018 júniusában a mezőgazdasági termelői árak nem változtak az előző
év azonos időszakához képest, ami a növényi termékek árának 3,5%-os
növekedéséből és az élő állatok és állati termékek árának 5,6%-os csökkenéséből adódott. A gabonafélék ára 13%-kal emelkedett, a gyümölcsöké azonban közel ötödével visszaesett. Az élő állatok ára 7,9, ezen belül
a vágósertésé 18%-kal lett alacsonyabb.
• A mezőgazdasági termelői árak összességében 2018 I. félévében sem
változtak az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ezen belül a növényi termékek ára 1,0%-kal emelkedett, az élő állatok és állati termékeké 1,7%-kal
mérséklődött. A burgonya és a vágósertés ára egyaránt 13%-kal visszaesett, a tojásé ugyanilyen mértékben emelkedett.
• 2018 január–júniusában a mezőgazdasági termelés ráfordítási árai
2,3%-kal magasabbak voltak az előző év I. félévinél, a folyó
termelőfelhasználás (1,9%) és a mezőgazdasági beruházások (5,5%)
árszínvonala is nőtt. Az egyszerű takarmányok ára 6,2, az üzemanyagoké
5,5%-kal volt magasabb. Az épületberuházások 8,7, a gépberuházások
3,9%-kal drágultak. Az agrárolló (a termelőiár- és a ráfordításiár-index
hányadosa) értéke 97,8% volt.
• 2018 júniusában az ipari termelői árak 7,5%-kal meghaladták az egy
évvel korábbit. A drágulás mértéke fokozódott az előző hónapokhoz
képest, amiben jelentős szerepe volt a kőolaj világpiaci áremelkedésének.
(Az Európában irányadó Brent nyersolaj ára 2018 júniusában átlagosan
60%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.5) A globális piaci hatások miatt a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás termékei kiemelkedően,
32%-kal drágultak. A belföldre értékesített iparcikkek 7,3, az exportértékesítések 7,6%-kal kerültek többe, mint 2017. júniusban.
• 2018 I. félévében összességében az ipari termelői árak 4,4%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakihoz képest. A belföldi és a külpiaci
eladások árai egyaránt 4,4%-kal nőttek. A hazai értékesítéseken belül
a hattized súlyt képviselő feldolgozóipari cikkek 4,7, a több mint egyharmad súlyú energiaipar termékei 4,0%-kal kerültek többe az egy évvel
korábbinál. A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar belföldi eladási árai
az átlagosnál kisebb mértékben (2,6%-kal) nőttek, míg a legnagyobb
(9,7%-os) drágulás a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban történt.
Az iparcikkek exportárainak emelkedéséhez leginkább a járműgyártás
7,2%-kal dráguló termékei járultak hozzá, miközben a külpiaci értékesítésben második legnagyobb súlyú elektronikai ipar cikkei továbbra is
kevesebbe kerültek, mint egy évvel korábban.
• Az építőipari termelői árak 2018 II. negyedévében átlagosan 9,2%-kal
haladták meg az egy évvel korábbit. Az építőipari ágazatok közül az árnövekedés az épületek építése területén volt a legnagyobb (12%), az egyéb
építmények építésében 6,9, a speciális szaképítésben az építőipari átlaghoz közeli, 9,3%-os áremelkedést regisztráltunk. Az árak az előző
negyedévihez képest átlagosan 2,3%-kal nőttek.
• 2018 I. félévében az építőipari termelői árak átlagosan 8,7%-kal múlták
felül a 2017. I. félévit, ezen belül az épületek építése ágazatban 11,
az egyéb építmények építésében 6,4, a speciális szaképítésben 8,9% volt
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a növekedés mértéke. Az áremelkedés üteme az építőipar mindhárom
ágazatában magasabb volt, mint az elmúlt tíz év I. féléveiben.
• A fogyasztói árak 2018. júniusban 3,1, júliusban 3,4%-kal haladták meg
az egy évvel korábbit. Az infláció tovább gyorsult, a júliusinál utoljára
2013. januárban volt nagyobb a pénzromlás üteme.
9. ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak és
a mezőgazdasági termelői árak változása
(az előző év azonos időszakához képest)

évvel korábbinál. Utóbbi főcsoportban az új személygépkocsikat átlagosan
2,9%-kal drágábban, a használtakat 8,9%-kal olcsóbban lehetett megvásárolni, mint 2017. január–júliusban. A tartós kulturális cikkek (számítógép,
telefon, televízió) árcsökkenése folytatódott. A fogyasztásban nagyobb
súlyt képviselő járműüzemanyagok 5,6%-kal drágultak a kőolaj világpiaci
árának emelkedése miatt. A gyógyszerek, gyógyáruk árai átlagosan
2,7%-kal növekedtek.
10. ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként,
2018. január–július (az előző év azonos időszakához képest)
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1,3

ÖSSZESEN
2016.
július

2017.
január

2017.
július

2018.
január

2018.
június

Fogyasztói árak
Ipari belföldi értékesítési árak
Mezőgazdasági termelői árak

• 2018. január–júliusban a fogyasztói árak átlagosan 2,5%-kal felülmúlták
az előző év azonos időszakit. A legnagyobb mértékben (6,1%-kal)
a szeszes italok, dohányáruk árai növekedtek. A szeszes italok 3,1,
a dohányáruk 9,0%-kal drágultak, utóbbiak alapvetően a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó 2017. júliusi emelése miatt. Az élelmiszerek árai
ugyancsak átlag felett nőttek (3,9%-kal), ezen belül az árváltozás termékenként jelentős eltérést mutatott. A tojás ára 2018 első két hónapjában a
piaci konszolidáció hatására folyamatosan csökkent, ám az így is 24%-kal
magasabb volt, mint 2017 azonos időszakában. A főbb élelmiszerek közül
a tejtermékek (sajt nélkül) 7,6, a kenyér 5,2, a tej 5,1, a párizsi, kolbász 4,0,
a baromfihús 3,9, a sertéshús 1,8%-kal drágult. A friss hazai és déligyümölcs 8,6%-kal többe, a friss zöldség ugyanannyiba, a burgonya – termelői árának csökkenése következtében –  4,0%-kal kevesebbe került a 2017.
január–júliusinál. A cukor 18%-kal olcsóbb lett, alapvetően az uniós cukorkvóta tavaly szeptember végi eltörlése miatt. A háztartási energia ára
átlagosan 1,4%-kal nőtt, ezen belül a főbb rezsitételeké (elektromos energia, vezetékes gáz, távfűtés) változatlan maradt. A palackos gáz 6,2%-kal
drágult. A szilárd tüzelőanyagok árai szintén növekedtek, ezen belül a
tűzifát 14%-kal magasabb áron lehetett megvásárolni a forgalmazás szigorításából adódó esetenkénti áruhiány miatt. A szolgáltatások díjai átlagosan
1,3%-kal emelkedtek, ezen belül a belföldi üdülés 7,9, a lakbér 4,8, a
járműjavítás, -karbantartás 4,0, az egészségügyi szolgáltatás 3,7, a társasházi közös költség 3,0, az oktatási szolgáltatás 2,7%-kal. A hatósági
ármegállapítás körébe tartozó vízdíj, csatornadíj és a szemétszállítás tarifái
nem változtak, de a munkahelyre, iskolába történő utazás és a szerencsejáték is ugyanannyiba került, mint az előző év azonos időszakában. A telefon-, internethasználat 6,0%-kal olcsóbb lett, miután az internetszolgáltatás
áfakulcsa januárban 18-ról 5%-ra csökkent. A ruházkodási cikkek 0,5%kal többe, a tartós fogyasztási cikkek 0,9%-kal kevesebbe kerültek az egy
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• A fogyasztói árak júliusban egy hónap alatt átlagosan 0,3%-kal nőttek.
Az árváltozást különösen a járműüzemanyagok, a közlekedési és üdülési
szolgáltatások és – elsősorban a forint gyengülése miatt – az új személygépjárművek drágulása, illetve az idényáras élelmiszerek és a ruházkodási
cikkek – nyári kiárusításokból adódó – árcsökkenése alakította.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

• Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2018 I. félévében 43 069 gyermek született, 2,4%-kal (1040 fővel) kevesebb az előző év azonos időszakinál. A halálozások száma a születésekét meghaladó mértékben
csökkent: 66 869-en hunytak el, ami 3,8%-os (2637 fős) mérséklődést
jelent. Ezer lakosra 8,9 élveszületés és 13,8 halálozás jutott: előbbi 0,2,
utóbbi 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
Az élveszületések és a halálozások egyenlegeként kialakult 23 800 fős
természetes fogyás 1597 fővel kevesebb volt, mint 2017 január–júniusában. Ezer élveszülöttre 3,3 egy éven aluli meghalt jutott, a csecsemőhalandóság 0,5 ezrelékponttal csökkent 2017 azonos időszakához
képest. Emelkedett a házasságkötések száma: 2018 I. félévében 22 161
házasságot kötöttek, 1,7%-kal (380-nal) többet, mint egy évvel azelőtt.
• 2018 II. negyedévében a foglalkoztatottak száma és aránya nőtt,
a munkanélkülieké pedig mérséklődött az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A 15–74 éves foglalkoztatottak száma átlagosan 4 millió 475 ezer főt
tett ki, 55 ezer fővel többet, mint a 2017. II. negyedévi. Közülük 4 millió
418 ezer fő tartozott a 15–64 évesek közé, számuk 47 ezer fővel
(1,1%-kal), foglalkoztatási arányuk (69,3%) 1,2 százalékponttal meghaladta az egy évvel korábbit. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint
jellemezte, mint a nőket (76,2 és 62,5%), utóbbiak esetében   viszont
nagyobb mértékű volt az aránynövekedés (1,4 százalékpont). A munkaerőpiacon kis számban jelen lévő, 15-24 éves fiatalok foglalkoztatottsága
mintavételi hibahatáron belül változott, ugyanakkor a legjobb munkavállalási korú 25–54 éveseké, továbbá az 55–64 éveseké emelkedett. (2018
II. negyedévében a három korcsoporthoz tartozó foglalkoztatási arány
28,7, 84,5 és 53,5% volt.)
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• A 15–64 éves munkanélküliek száma egy év alatt 31 ezer fővel
(16%-kal), 165 ezer főre esett vissza, a munkanélküliségi ráta pedig
0,7 százalékponttal, 3,6%-ra csökkent. (A munkanélküliség jelenlegi
szintje a munkaerő-felmérés mintegy 25 éves történetének legalacsonyabb értéke.) Jóllehet a férfiakat alacsonyabb munkanélküliségi ráta
(3,5%) jellemezte, mint a nőket (3,7%), utóbbiak körében az egy évvel
korábbihoz viszonyított javulás nagyobb mértékű volt (0,9 százalékpont).
Mindhárom korcsoportban mérséklődött a munkanélküliség: a 15–24
éves fiatalok munkanélküliségi rátája 9,5, a 25–54 éveseké 3,3, míg az
55–64 éveseké 2,3%-ra csökkent. A tartósan, azaz legalább egy éve
munkanélküliek aránya, valamint a munkakeresés átlagos időtartama
egyaránt mérséklődött, előbbieké 1,3 százalékponttal, 42,8%-ra, utóbbiaké 17,0-ről 16,8 hónapra.
• 2018. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete6 329 600 forint volt, 11,2%-kal több
az előző év júniusinál. A családi adókedvezmény figyelembevételével
a nettó átlagkereset 227 700 forintra becsülhető, míg az e nélkül számított nettó átlagbér 219 200 forintot tett ki.
• 2018. január–júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szinten átlagosan havi bruttó 324 400 forintot kerestek, ez
11,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A családi adókedvezmény
figyelembevételével számított nettó kereseti átlag 224 300 forintra
becsülhető, míg azt figyelmen kívül hagyva a nettó átlagbér 215 700
forint volt, – akárcsak a bruttó kereseti index esetében – 11,9%-kal
magasabb a 2017. január–júniusinál. (2018-ban a családi adókedvezmény a kétgyermekes családok esetében tovább nőtt, körükben pozitívan
befolyásolva a nettó keresetek nagyságát és változását.)
• A keresetnövekedés ütemére leginkább a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.
• A közfoglalkoztatottak nélküli bruttó és nettó átlagkereset egyaránt
10,9%-kal nőtt a 2017. január–júniushoz viszonyítva. Ezen belül a vállalkozásoknál alkalmazottak nettó átlagkeresete egy év alatt 10,6%-kal,
224 100 forintra emelkedett, a költségvetés területén átlagosan 228 200
forintot kerestek, 12,1%-kal többet a 2017. január–júniusinál, míg
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a nonprofit szervezeteknél dolgozók nettó kereseti átlaga 199 300 forint
volt, 10,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
• A fogyasztói árak 2,3%-os növekedése mellett a reálkereset 9,4%-kal
volt magasabb az előző év január–júniusinál. (Egy évvel korábban
a növekedés mértéke 10,0% volt.)
• A költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, 80 ezer fő
– a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló –
keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi
összege átlagosan bruttó 8400, illetve 7400 forint volt 2018. január–
júniusban.
11. ábra
Fontosabb társadalmi jelzőszámok+
(változás az előző év azonos időszakához képest)
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+   A népmozgalmi adatok 2018. I. félévre, a keresetekre vonatkozó adatok mindkét időszakra
előzetes adatok.

6 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 módszertanán.
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Összefoglaló adatok
Mutató

2017

2017. III. negyedév

2017. IV.
negyedév

2018. I. negyedév 2018. II. negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
3,9
4,4
4,4
18,8R
24,8R
10,8R
4,8
5,2
5,1

Bruttó hazai termék (GDP)
Beruházás
A háztartások tényleges fogyasztása

4,0
23,3R
4,1

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele

–2,0

–3,8

Az épített lakások száma

14,4

3,0

4,8
15,3
4,3

A GDP százalékában

Mutató

Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási arány
Mutató

Élveszületések
Halálozások
Természetes szaporodás/fogyás (–)

2017

4,2
68,2
2017

91 577
131 674
–40 097

2018. január–
március

–6,3
Ezer darab
6,4
2018. február–
április

–1,1

..

3,4

3,1

2018. március–
május

A 15–64 éves népességen belül, %
3,9
3,9
3,7
68,7
68,8
69,1
2018. április

6 716+
10 537+
–3 821+

2018. május
Száma, fő
7 073+
9 953+
–2 880+

2018. június

2018. április–
június
3,6
69,3
2018. január–
június

7 511+
9 389+
–1 878+

43 069+
66 869+
–23 800+

8 502+
9 573+
1 070+

49 098+
53 388+
4 290+

Millió euró
Külkereskedelmi termékforgalom
behozatali értéke
kiviteli értéke
egyenlege
Behozatal volumene
Kivitel 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 árakb)
a)

2018. január–május.
b) 2018. július: 3,4%.
.. Nincs adat.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.

92 499
100 581
8 082
8,2
5,8
5,6
4,6
3,3
5,1
–
3,3
29,7
5,2
6,9
7,7
1,6
12,9
12,9
2,4

8 075
8 593
517

8 484
9 080
596

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
16,2
2,4
..
11,7
0,0
..
1,2
0,6
0,0
7,6
0,4
4,2
6,4
3,1
6,7
8,1
–2,0
2,8
7,9
2,9
12,5
2,7
5,3
7,5
14,2
15,3
28,2
4,4
7,1
6,8
1,7
–0,8
1,7
12,6
12,6
2,3

9,4
7,5
1,4
10,9
10,9
2,8

1,5
–0,4
1,2
11,2
11,2
3,1

6,3a)
4,7a)
0,0
3,5
5,7
1,6
–
4,4
19,1
6,9
6,8
5,3
1,5
11,9
11,9
2,3
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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 volumenindexei, az előző év
azonos időszaka = 100,0%; naptárhatástól megtisztított
3.5.4. A külkereskedelmi termékforgalom euróban,
árufőcsoportonként
3.5.6. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
árufőcsoportok szerint
3.5.9. A külkereskedelmi termékforgalom euróban, országcsoportok
szerint
3.5.11. A külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei
országcsoportok szerint
3.6.9. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei országcsoportok
szerint
3.6.10. A külkereskedelmi termékforgalom árindexei árufőcsoportok
szerint
3.5.20.2. Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma
szolgáltatáscsoportonként, BPM6 szerint
3.5.21.2. Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma
országcsoportonként, BPM6 szerint
További táblázatok

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%
4.2.29. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállománya
4.2.32. A kiemelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése
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

Kormányzati szektor
3.1.24. A kormányzati szektor főbb negyedéves adatai
3.1.25. A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái
További táblázatok
Ágazati teljesítmények
Mezőgazdaság
4.1.1. Állatállomány
4.1.6. A mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának)
volumenindexei
4.1.7. A fontosabb termékek értékesítése (felvásárlás)

Kiskereskedelem
4.4.9. A kiskereskedelmi üzletek forgalma üzlettípusonként
4.4.10. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának kiigazítatlan
volumenindexe üzlettípusonként
4.4.11. A kiskereskedelmi üzletek forgalmának naptárhatástól
megtisztított volumenindexe üzlettípusonként
További táblázatok
Turizmus, vendéglátás
4.5.15. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma
szállástípusonként
4.5.16. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
szállástípusonként
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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
4.5.22. Széchenyi Pihenőkártyát elfogadó egységek adatai
szállástípusonként
4.5.23. A vendéglátóhelyek forgalma és volumene
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
4.7.7.1. Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások
szerint
4.7.8.2. Internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele
További táblázatok
Termelői és fogyasztói árak
Mezőgazdasági árak
3.6.12. A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei
3.6.14. A mezőgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló
További táblázatok
Ipari árak
3.6.19. Az ipar termelőiár-indexei
3.6.20. Az ipar belföldi értékesítésének árindexei
3.6.21. Az ipar exportértékesítésének árindexei
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
3.6.4. Fogyasztóiár-indexek az egyéni fogyasztás rendeltetés
szerinti osztályozása (COICOP) alapján
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
Megyénkénti adatok

Építőipari árak
3.6.26. Az építőipar termelői árindexei
További táblázatok

Nemzetközi adatok

További információk,

Elérhetõségek:

adatok (linkek):

kommunikacio@ksh.hu

www.ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!
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