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Makrogazdasági folyamatok
•	 2018	 eddig	 eltelt	 időszakában	 a	 világgazdasági folyamatok közép-
pontjában	elsősorban	az	Egyesült	Államokban	meghozott	gazdaságpo-
litikai	döntések	(többek	között	az	alapkamat	emelése,	vámpolitika)	áll-
tak.	A	meghatározó	gazdasági	szereplők	közül	2018 II. negyedévében 
Kína	gazdasági	teljesítménye	6,7,	az	Egyesült	Államoké	2,9,	az	Európai	
Unióé	2,1%-kal	haladta	meg	az	egy	évvel	korábbit.	Az	unió	esetében		
a	 GDP	 volumennövekedési	 üteme	 lassult	 a	 korábbi	 negyedévekhez	
viszonyítva.1

1.	ábra
A GDP volumenváltozása az uniós tagállamokban,  
2018. II. negyedév*
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest,	szezonálisan	és	
naptárhatással	kiigazított	adatok	alapján)
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•	 A	magyar gazdaság	 teljesítménye	 2018 I. félévében	 –	 kiigazítatlan	
adatok	szerint	–	4,7%-kal	emelkedett	az	egy	évvel	korábbihoz	képest,	
ezzel	a	2013	óta	tartó	gazdasági	konjunktúra	folytatódott.	Ehhez	a	ter-
melési	oldalon	a	leginkább	a	piaci	alapú	szolgáltatások	járultak	hozzá,	
de	számottevő	mértékben	támogatta	a	bővülést	az	ipar	és	a	kis	súlyú	
építőipar	 volumennövekedése	 is.	 Felhasználási	 oldalon	 az	 egy	 évvel	
korábbihoz	 hasonlóan	 a	 háztartások	 tényleges	 fogyasztása	 mellett		
a	beruházási	teljesítmény	alakulása	segítette	a	gazdasági	növekedést,	
viszont	a	külkereskedelmi	forgalom	összességében	lassította	azt.

•	 A	külkereskedelmi termékforgalomra	vonatkozó	első	becslés	szerint	
2018 január–augusztusa	során	a	kivitel	euróban	számított	értéke	5,1,	
a	behozatalé	6,7%-kal	 több	volt	 az	egy	évvel	 korábbinál.	Az	aktívum		
4,6	milliárd	eurót	 tett	ki,	699	millió	euróval	kevesebbet	a	2017.	első	
nyolc	 havinál.	 Az	 elmúlt	 évek	 január–augusztusi	 egyenlegeit	 tekintve		
a	többlet	legutóbb	2014-ben	volt	kevesebb	az	ideinél.

•	 A	külkereskedelmi termékforgalom volumene	a	2018. január–júliusi 
adatok	szerint	exportban	6,0,	importban	6,8%-kal	nőtt	a	megelőző	év	
azonos	 időszakához	 viszonyítva.	 A	 külkereskedelem	 forintban mért 
árszínvonala	 kivitelben	 1,7,	 behozatalban	 2,0%-kal	 emelkedett.		
A	cserearány	0,3%-kal	romlott.	A	forint	2017	január–júliusához	viszo-
nyítva	az	euróhoz	képest	2,1%-kal	leértékelődött,	ugyanakkor	a	dollár-
hoz	viszonyítva	7,5%-kal	erősödött.

•	 A	 kormányzati szektor 2018 I. félévét	 14	 milliárd	 forintos	 hiánnyal	
zárta,	ez	az	összeg	a	GDP	0,1%-ának	felelt	meg.	Az	egyenleg	223	milli-
árd	forinttal,	GDP-arányosan	1,2	százalékponttal	romlott	a	2017.	I.	fél-
évihez	 képest.	 Az	 egyenleg	 hiányba	 fordulása	 abból	 adódott,	 hogy		
a	kiadások	értéke	nagyobb	mértékben	nőtt,	mint	a	bevételeké	(13,	illet-
ve	9,5%-kal).

2.	ábra
A kormányzati szektor egyenlege
(az	adott	év	I.	félévében)
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1	Az	Egyesült	Államokra	és	Kínára	vonatkozó	adatok	szezonálisan	kiigazítottak,	és	az	OECD	adatbázisából	származnak.	Az	Európai	Unióra	vonatkozó	adatok	szezonálisan	és	naptárhatással	
kiigazítottak,	forrásuk	az	Eurostat	adatbázisa.

*	 A	 kézirat	 lezárásának	 időpontjában	 Luxemburgra	 nem	 állt	 rendelkezésre	 adat.	 Szlovákia	
adata	csak	szezonálisan	kiigazított.	Forrás:	az	Eurostat	adatbázisa.
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	•	2018 I. félévének végén	a lakáshitel-állomány 3140	millárd	forint	volt,	
az	egy	évvel	korábbinál	7,6,	a	2017.	december	31-einél	4,1%-kal	 több.		
Az	állomány	a	GDP	8,2%-át	tette	ki,	ötöde	volt	államilag	támogatott.

•	 2018	 I.	 félévében	53	 ezer	 lakáshitelt	engedélyeztek,	 404	millárd	 forint	
értékben,	számuk	18,	összegük	39%-kal	emelkedett	2017	azonos	idősza-
kához	mérten.	Az	átlaghitel	összege	1	millió	forinttal,	7,6	millió	forintra	
nőtt.	2018	első	hat	hónapjában	több	mint	52	ezer	lakáshitelt	folyósítot-
tak, 390	milliárd	 forint	 értékben,	 a	 nyújtott	 hitelek	 száma	 11,	 összege	
48%-kal	 emelkedett.	 A	 legtöbb	 hitelt	 –	 háromból	 kettőt,	 a	 folyósított	
összeg	71%-át	–	használtlakás-vásárlásra	fordították,	12%-ából	új	lakást	
vásároltak,	7,9%-a	pedig	építési	hitel	volt.		Új	lakás	vásárlására	átlagosan	
11,	használtéra	8,7,	építésre	4,8	millió	forintot	folyósítottak.	

Ágazati teljesítmények
•	 2018	 január–augusztusában	 –	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 hasonlóan	 –		
az	 ipari	 és	 építőipari	 kibocsátás,	 valamint	 a	 kiskereskedelmi	 üzletek	 és		
a	 kereskedelmi	szálláshelyek	 forgalma	egyaránt	 emelkedett	 az	 előző	év	
azonos	időszakához	viszonyítva.	A	növekedést	elsődlegesen	belső	gazda-
sági	tényezők	(például	növekvő	belső	fogyasztás,	élénk	beruházási	aktivi-
tás)	segítették.

•	 2018-ban	1,4	millió	hektáron,	az	előző	évinél	1,3%-kal	nagyobb	területen	
termesztettek	kalászos gabonaféléket.	Az	elhúzódó	tél	után	korán	bekö-
szöntött	 nyári	 meleg	 kedvezőtlenül	 hatott	 a	 terméseredményekre.		
A	 betakarított	 6,9	millió	 tonna	 szemtermés	 5,0%-kal	 elmaradt	 a	 2017.	
évitől.	A	kalászos	gabonák	termésátlaga	a	zabot	leszámítva	alacsonyabb	
volt,	mint	2017-ben.

•	 A	 kalászos	 gabonatermés	 76%-át	 a	 szántó	 24%-án	 termesztett	 búza	
adta.	A	legfontosabb	kenyérgabonából	2018-ban	az	egy	évvel	korábbinál	
6,5%-kal	nagyobb	területről	azonos	mennyiségű	termést	takarítottak	be.	
A	 búza	 5,1	 tonnás	 termésátlaga	 a	 2017.	 évinél	 6,1%-kal	 kisebb	 volt,	
ellenben	az	előző	öt	év	(2013–2017)	átlagát	kismértékben	meghaladta.

3.	ábra
 A búza terméseredménye
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•	 Az	árpa	betakarított	 területe	8,8,	 termésmennyisége	19%-kal	csökkent,	
ezáltal	termésátlaga	(4,7		tonna/hektár)	12%-kal	elmaradt	a	2017.	évitől.	
A	 tritikálé	 betakarított	 területe	 2016	 óta	 csökken.	 2018-ban	 az	 előző	
évinél	6,8%-kal	kisebb	szántóterületről	12%-kal	kevesebb	tritikálét	arat-
tak,	így	hozama	(3,8	tonna/hektár)	5,2%-kal	mérséklődött.

•	 A	szántó	kisebb	részét	elfoglaló	kalászosok	közül	a	rozs	betakarított	terü-
lete	2,7,	a	zabé	39%-kal	csökkent	a	 tavalyihoz	képest,	utóbbi	esetében	
ebben	közrejátszott	a	márciusi	vetési	időszak	hideg	és	csapadékos	időjá-
rása.	 Rozsból	 a	 2017.	 évinél	 3,4,	 zabból	 38%-kal	 kevesebb	 került		

a	magtárakba.	A	rozs	hozama	(3,3	tonna/hektár)	az	előző	évivel	majdnem	
azonos	volt,	a	zabé	(2,6	tonna/hektár)	2,6%-kal	nőtt.

•	 2018 augusztusában az	ipari termelés	volumene2	1,5%-kal	meghaladta	
az	egy	évvel	korábbit.	A	növekedés	motorját	a	7,4%-kal	bővülő	belföldi	
eladások	 jelentették,	 miközben	 a	 nagyobb	 súlyú	 export	 volumene		
1,3%-kal	 csökkent.	 Munkanaphatástól	 megtisztított	 adatok	 alapján		
az	ipar	kibocsátása	4,5%-kal	emelkedett.

4.	ábra
Az ipari termelés volumenváltozása
(munkanaphatással	kiigazított,	az	előző	év	azonos	időszakához	
képest)
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•	 2018. január–augusztusban	az	ipari termelés volumene	3,6%-kal	meg-
haladta	az	előző	év	azonos	időszakit.	Ezen	belül	a	belföldi	eladások	volu-
mene	 6,3,	 az	 exporté	 1,5%-kal	 nőtt,	 így	 az	 export	 ipari	 értékesítésen	
belüli	súlya	az	egy	évvel	korábbinál	valamivel	alacsonyabb,	64%	volt.

•	 2018	első	nyolc	hónapjában	az	ipari ágak	közül	a	meghatározó	(96%-os)	
részesedéssel	bíró	feldolgozóipar	termelése	3,8%-kal	nagyobb,	az	ener-
giaiparé	5,5%-kal	kisebb	volt	az	előző	év	azonos	időszakinál.	A	csekély	
súlyú	bányászat	kibocsátása	53%-kal	nőtt,	döntően	a	kőolaj-	és	földgáz-
kitermeléssel	kapcsolatos	feltáró	tevékenységek,	valamint	az	élénk	építő-
ipari	keresletet	kiszolgáló,	elsősorban	az	útépítésekhez	szükséges	alap-
anyagokat	előállító	kőfejtés,	homok-	és	agyagbányászat	volumennöveke-
dése	miatt.

•	 A	feldolgozóiparon belül	a	legnagyobb	súlyt	képviselő	járműgyártás	kibo-
csátása	0,7%-kal	mérséklődött,	amit	alapvetően	a	közútigépjármű-gyártás	
volumencsökkenése	okozott,	miközben	 a	másik	nagy	 részarányú	 terület,		
a	közúti	járműalkatrész	gyártása	bővült.	A	szinte	teljes	egészében	külpiacra	
termelő	elektronikai	 ipar	 termelése	2018.	 január–augusztusban	5,8%-kal	
meghaladta	az	előző	év	azonos	időszakit.	A	hasonló	súlyú,	a	feldolgozóipa-
ri	 termelés	 tizedét	 adó	 élelmiszeripar	 kibocsátása	 5,3%-kal	 nőtt,	 ehhez	
leginkább	 a	 húsipar	 járult	 hozzá.	 A	 feldolgozóipar	 alágai	 közül	 a	 legna-
gyobb	mértékben	(15%-kal)	a	gumi-,	műanyag-	és	építőanyag-ipar	teljesít-
ménye	emelkedett,	amiben	a	gumiipar	exportjának	bővülése,	a	műanyag-
ipar	 termékei	 iránti	 belső	 kereslet	 növekedése	 és	 az	 építőipari	 expanzió	
egyaránt	 szerepet	 játszott.	 Szintén	 jelentősen,	 9,2%-kal	 nőtt	 a	 másik	
közepes	súlyú	terület,	a	kohászat,	fémfeldolgozás	kibocsátása,	és	a	kisebb	
részarányú	alágak	közül	a	vegyianyag-,	-termékgyártás,	a	villamosberende-
zés-gyártás,	a	fa-	papír-	és	nyomdaipar,	valamint	a	kokszgyártás,	kőolaj-
feldolgozás	 volumene	 is	 7,1–9,7%-kal	 emelkedett.	 Ugyanakkor	 a	 gép-,	
gépiberendezés-gyártás	 termelése	 9,7%-kal	 csökkent,	 döntően	 a	motor-	
és	turbinagyártás3	visszaesése	miatt.

2	Az	ipar	összesen	adata	a	teljes	iparra,	az	iparra	vonatkozó	többi	adat	a	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozások	körére	vonatkozik.
3	A	légi-	és	közútijármű-motor	gyártása	nem	ebbe	a	szakágazatba	tartozik.



A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2018/8Statisztikai tükör 3

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

(%)

Feldolgozóipari alág Termelési érték  
megoszlása

Volumenváltozás 
az előző év azonos 

időszakához 
képest

Járműgyártás 28,2 –0,7
Elektronikai ipar 11,6 5,8
Élelmiszeripar 10,4 5,3
Gumi-, műanyag- és 

építőanyagipar
8,9 15,2

Kohászat, fémfeldolgozás 8,8 9,2
Gép, gépi berendezés gyártása 6,0 –9,7
Vegyi anyag, termék gyártása 5,8 9,7
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 5,1 7,1
Villamos berendezés gyártása 4,6 9,0
Fa-, papír- és nyomdaipar 3,4 7,7
Gyógyszeripar 2,9 2,8
Egyéb feldolgozóipar 2,8 –2,7
Textil- és bőripar 1,5 –2,4
Feldolgozóipar összesen 100,0 3,8

* A legalább 5 főt foglalkoztató feldolgozóipari vállalkozások körében.

• 2018. január–augusztusban az ipari termelés volumene minden régióban 
nőtt az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb mértékben 
(9,4%-kal) Pest régióban, a legkevésbé (0,1%-kal) Nyugat-Dunántúlon.4 

• A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok5 összes új rendelésének volumene 
2018 augusztusában 1,3%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos 
hónapjában. Augusztus végén az összes rendelésállomány volumene 
2,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

• 2018 augusztusában tovább folytatódott az építőipari kibocsátás 2017 
januárja óta tartó növekedése, a termelés összehasonlító áron számított 
értéke 24%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. (Az építőipari termelés 
szezonálisan és munkanaphatással kiigazított volumene 1,9%-kal nagyobb 
volt a júliusinál.) A kibocsátás mindkét építményfőcsoportban bővült:  
a termelés 54%-át kitevő épületek építésének volumene 10, a fennmaradó 
hányadot adó egyéb építményeké 47%-kal. Az épületek körében ipari, 
kereskedelmi létesítményeken, valamint lakóépületeken végzett munkák, 
az egyéb építményeknél továbbra is út-, vasút- és közműépítések eredmé-
nyezték a növekedést.

5. ábra
Az építőipari termelés alakulása 
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• Az építőipari kibocsátás január–augusztusi volumene is jelentősen, 
23%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Az 1,9 ezer milliárd forin-
tot megközelítő nyolchavi termelési érték 56%-a épületeken, fennmaradó 

hányada egyéb építményeken végzett tevékenységből adódott, előbbi 
volumene 15, utóbbié 35%-kal emelkedett.

• Az építőipar ágazatai közül január–augusztusban az épületek építésében 26, 
az egyéb építmények építésében 35, a speciális szaképítésben 13%-kal növe-
kedett a termelés volumene az egy évvel korábbihoz mérten. Az ágazatok 
előbbi sorrendjében a termelési érték 31–27–42%-os arányban realizálódott.

• Az építőipari munkákra augusztusban kötött új szerződések összehasonlí-
tó áron számított értéke 4,3%-kal nagyobb volt a 2017. augusztusinál. Ezen 
belül épületek építésére az egy évvel korábbinál 14%-kal nagyobb, egyéb 
építmények létesítésére 4,4%-kal kisebb volumenű megállapodás jött létre.

• A korábban megkötött, de még nem teljesített, érvényben lévő megálla-
podásokat is figyelembe véve az építőipari vállalkozások augusztus végi 
szerződésállományának értéke (2,2 ezer milliárd forint) összehasonlító 
áron számítva 59%-kal meghaladta az egy évvel azelőttit. Ezen belül 
épületek építésére 1,7, egyéb építmények építésére 80%-kal nagyobb 
volumenű megrendelésekkel rendelkeztek a vállalkozások, mint egy évvel 
korábban. A szerződésállomány értékének 17%-át épületek építésére, 
83%-át egyéb építmények kivitelezésére kötött megállapodások tették ki.

• A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 2018 augusztusában 
6,3, január–augusztusban 6,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához 
képest. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint augusztusban 6,8, 
január–augusztusban 6,7%-os volt az emelkedés.) Az üzletek forgalma  
a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok alapján augusztus-
ban 1,0%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest.

• Január–augusztusban az összforgalom 46%-át kitevő élelmiszer- és 
élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 4,0%-kal meghaladták az előző 
év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom 77%-át lebonyolító vegyes 
üzleteké 4,5, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,3%-kal nőtt  
a 2017. január–augusztusihoz viszonyítva. A nem élelmiszertermék jelle-
gű üzletek forgalma összességében 2018 első nyolc hónapjában 9,7%-kal 
bővült az egy évvel korábbihoz képest. A tevékenységcsoporton belül vala-
mennyi üzletcsoportban nagyobb lett a forgalom, közülük a legnagyobb 
részarányú (27%) bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai 8,8%-kal emelked-
tek. Ez idő alatt a termékek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi 
üzletek együttes forgalmának mindössze 4,0%-át adó csomagküldő és 
internetes kiskereskedelemben 26%-os volt a növekedés. Az üzemanyag-
töltő állomások forgalma január–augusztusban 7,0%-kal bővült.

6. ábra
A nem élelmiszertermék jellegű kiskereskedelmi üzletek 
forgalmának volumenváltozásához való hozzájárulás 
(kiigazítatlan volumenadatok, az egy évvel korábbihoz képest)
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4 Telephely szerinti adatok alapján.
5 A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások körében.
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•	 Január–augusztusban	a	kiskereskedelmen	kívül	számba	vett	gépjármű- 
és járműalkatrész-üzletek	forgalmában	9,9%-os	növekedést	mértünk	az	
egy	évvel	korábbihoz	viszonyítva.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken 2018 augusztusában	1,6	millió	vendég	
4,5	millió	vendégéjszakára	szállt	meg,	a	vendégek	és	az	eltöltött	vendég-
éjszakák	száma	4,2,	illetve	2,9%-kal	meghaladta	az	előző	év	azonos	idő-
szakit.	A	forgalomnövekedés	főként	a	belföldi	vendégek	és	vendégéjsza-
káik	számának	emelkedéséből	adódott.	A	belföldi	vendégek	és	vendégéj-
szakáik	száma	csaknem	azonos	mértékben	(5,6,	illetve	5,7%-kal)	emel-
kedett,	 ugyanekkor	 a	 több	 (2,7%)	 külföldi	 vendég	 közel	 ugyanannyi	
(–0,2%)	 éjszakát	 töltött	 a	 kereskedelmi	 szálláshelyeken,	 mint	 2017	
augusztusában.

	 7.	ábra
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
számának alakulása 
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 A 2018. január–augusztusban a vendégek száma (8,7	millió	 fő)	 5,3,		
a	vendégéjszakáké	(22,0	millió)	4,0%-kal	emelkedett	az	előző	év	azonos	
időszakához	képest.	A	vendégéjszakák	mintegy	fele	a	külföldről	érkezők	
foglalásaiból	adódott.	A	vendégéjszakák	alapján	a	külföldi	forgalom	növe-
kedése	(3,1%)	némileg	elmaradt	a	belföldiekétől	(4,8%).	A	külföldi	forga-
lom	közel	hattizedét	adó	10	legnagyobb	küldő	országból	–	a	szomszédos	
Ausztria	és	Szlovákia	kivételével	–	több	vendégéjszakát	regisztráltak,	mint	
egy	 évvel	 korábban.	Közülük	 az	 Egyesült	 Államokból	 érkezők,	 valamint		
a	 román	 vendégek	 vendégéjszakáinak	 a	 bővülése	 volt	 a	 legjelentősebb	
(egyaránt	9,7%-os).

•	 Az	élénkülő	forgalom	a	szálláshelyek bevételeit is	növelte.	2018.	január	
és	augusztus	között	a	kereskedelmi	szálláshelyek	folyó	áron	az	egy	évvel	
korábbinál	 9,2%-kal	 több,	 340	 milliárd	 forint	 bruttó	 bevételt	 értek	 el.	
Ennek	88%-a	a	szállodákban	realizálódott.	A	bevétel	jelentős	része,	mint-
egy	 hattizede	 származott	 a	 szállásdíjakból,	 a	 vendéglátás	 és	 az	 egyéb	
árbevétel	 23,	 illetve	 18%-ot	 jelentett. Széchenyi Pihenőkártyával  
az	előző	év	azonos	időszakinál	valamivel	kevesebb	(–1,0%),	15,0	milliárd	
forint	értékben	fizettek	a	vendégek	a	szálláshelyeken.

•	 2018	 első	 nyolc	 hónapjában	 a	 vendéglátóhelyek	 eladási	 forgalmának	
volumene	6,9%-kal	emelkedett	az	előző	év	azonos	 időszakához	képest,	
értéke	összesen	790,1	milliárd	forintot	tett	ki.

8.	ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok
(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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Termelői és fogyasztói árak
•	 2018	 első	 nyolc	 hónapjában	 az	 árak	 alakulására	 világpiaci	 és	 ágazat-	
specifikus	hatások	mellett	a	lakosság	javuló	jövedelmi	helyzete	és	a	forint	
értékvesztése	egyaránt	hatással	voltak.

•	 2018 augusztusában a mezőgazdasági termelői árak	6,0%-kal	nőttek		
az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 viszonyítva,	 ami	 a	 növényi	 termékek	
árának	11%-os	emelkedéséből,	valamint	az	élő	állatok	és	állati	termékek	
árának	2,1%-os	csökkenéséből	adódott.	A	kedvezőtlen	időjárás	nyomán	
betakarított	 kisebb	 termésmennyiség	 emelte	 a	 gabonafélék	 világpiaci	
árát.	A	hazai	gabonaárak	14%-kal	–	ezen	belül	a	búzáé	15,	a	kukoricáé	
13%-kal	–	emelkedtek.	A	zöldségfélék	ára	22,	a	burgonyáé	41%-kal	lett	
magasabb.	 A	 gyümölcsök	 ára	 ugyan	 összességében	 alig	 változott	
(–0,8%),	 ezen	 belül	 azonban	 az	 almáé	 és	 a	 szilváé	 20,	 illetve	 37%-kal	
visszaesett,	míg	az	őszibaracké	51%-kal	nőtt.	Az	élő	állatok	ára	3,6%-kal	
–	ezen	belül	a	vágósertésé	9,7%-kal	–	csökkent.

•	 2018 január–augusztusában	a	mezőgazdasági	termelői	árak	1,7,	ezen	belül	
a	növényi,	a	növényi	termékek	ára	3,9%-kal	nőtt,	miközben	az	élő	állatok	és	
állati	 termékeké	 1,9%-kal	 mérséklődött	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 képest.		
A	gabonafélék	ára	 több	mint	 tizedével	 (11,4%),	a	 zöldségféléké	7,9%-kal	
magasabb,	 a	 gyümölcsöké	 8,7%-kal	 alacsonyabb	 lett.	 Az	 élő	 állatok	 ára	
4,5%-kal	–	ezen	belül	a	vágósertésé	12%-kal	–	csökkent,	az	állati	terméke-
ké	azonban	3,6%-kal	–	ezen	belül	a	tojás	ára	tizedével	–	nőtt.

•	 2018 augusztusában az ipari termelői árak 8,1%-kal	 meghaladták		
az	egy	évvel	korábbit.	A	jelentős	drágulás	hátterében	alapvetően	a	kőolaj	
világpiaci	áremelkedése	és	a	forint	gyengülése	áll.

•	 2018 január–augusztusában az ipari termelői árak	 összességében	
5,3%-kal	emelkedtek	az	előző	év	azonos	 időszakihoz	képest.	A	globális	
piaci	hatások	(az	egy	évvel	korábbinál	jóval	magasabb	kőolajár	és	a	forint	
értékvesztése)	miatt	a	kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozás	termékei	kiemel-
kedően,	18%-kal	drágultak.	A	feldolgozóipar	legnagyobb	súlyú	területén,	
a	járműgyártásban	is	átlag	fölötti	(7,3%-os)	volt	az	áremelkedés.	Az	ipari	
termékek	belföldi	és	a	külpiaci	eladási	árai	hasonló	mértékben,	5,4,	illetve	
5,3%-kal	nőttek.	A	hazai értékesítéseken	belül	a	hattizednyi	súlyt	képvi-
selő	feldolgozóipari	cikkek	5,8,	a	több	mint	egyharmad	súlyú	energiaipar	
termékei	5,0%-kal	kerültek	többe	az	egy	évvel	korábbinál.	A	feldolgozó-
iparon	 belül	 az	 élelmiszeripar	 belföldi	 eladási	 árai	 az	 átlagosnál	 kisebb	
mértékben	(2,5%-kal)	emelkedtek,	míg	a	legnagyobb	(17%-os)	árnöve-
kedés	 a	 kokszgyártás,	 kőolaj-feldolgozásban	 történt.	 Az	 iparcikkek 
exportja	a	meghatározó	súlyú	feldolgozóiparban	4,9%-kal	drágult,	ezen	
belül	a	legnagyobb	értékű	exportbevételt	realizáló	járműgyártás	külföldre	
értékesített	termékei	átlagosan	7,6%-kal	kerültek	többe	az	előző	év	azo-
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nos	 időszakinál,	 ugyanakkor	 a	 második	 legnagyobb	 súlyú	 elektronikai	
iparban	mindössze	0,7%-os	áremelkedés	történt.	

•	 2018 I. félévében	az	ipari	termelői	áraknál	kisebb	mértékben,	0,5%-kal	
emelkedtek	a	szolgáltatási kibocsátási árak6	2017	I.	 félévéhez	képest.	
(2018	II.	negyedévében	a	megfigyelt	szolgáltatásokat	az	egy	évvel	koráb-
binál	0,6%-kal	drágábban	nyújtották.)	A	megfigyelt	 szolgáltatáscsopor-
tok	 többsége	drágult,	 a	 legnagyobb	mértékben	 a	biztonsági,	 nyomozói	
tevékenység	 és	 a	 munkaerőpiaci	 szolgáltatások	 díjai	 növekedtek	 (6,6,	
illetve	6,0%-kal),	ami	mögött	a	2018.	eleji,	8,2%-os	minimálbér-emelés	
áll.	 A	 közúti	 áruszállítás	 2,2%-kal	 került	 többe,	 ezzel	 párhuzamosan		
az	egyik	legnagyobb	költségtételt	jelentő	gázolaj	literenkénti	havi	átlagára	
4,0%-kal	nőtt.	A	reklám,	piackutatás	és	a	raktározás,	tárolás	ára	mérsék-
lődött	(2,6,	illetve	0,2%-kal),	a	távközlési	szolgáltatásokért	pedig	–	első-
sorban	a	roamingdíjak	uniós	szintű	szabályozása	miatt	–	11%-kal	keve-
sebbet	kellett	fizetni.	

•	 A	 fogyasztói árak 2018. augusztusban	 3,4,	 szeptemberben	 3,6%-kal	
haladták	meg	az	egy	évvel	korábbit.	Utoljára	2013.	januárban	volt	a	szep-
temberinél	nagyobb	az	infláció	üteme.	Az	elmúlt	egy	évben	a	járműüzem-
anyagok	és	a	dohányáruk	drágultak	jelentős	mértékben.

9.	ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak
és a mezőgazdasági termelői árak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)

–8

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

10

2016.
január

2016.
július

2017.
január

2017.
július

2018.
január

2018.
augusztus

%

Fogyasztói árak
Ipari belföldi értékesítési árak
Mezőgazdasági termelői árak

•	 2018. január–szeptemberben	 a	 fogyasztói	 árak	 átlagosan	 2,7%-kal	
felülmúlták	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakit.	 A	 legnagyobb	 mértékben	
(5,8%-kal)	 a szeszes italok, dohányáruk árai	 növekedtek.	 A	 szeszes	
italok	 3,1,	 a	 dohányáruk	 8,5%-kal	 drágultak,	 utóbbiak	 elsősorban		
a	 dohánytermékekre	 kivetett	 jövedéki	 adó	 több	 lépcsőben,	 legutóbb	
2018.	szeptemberben	végrehajtott	emelése	miatt.	Az	élelmiszerek	árai	
ugyancsak	átlag	felett	nőttek	(4,0%-kal),	ezen	belül	az	árváltozás	termé-
kenként	 jelentős	 eltérést	 mutatott.	 A	 tojás	 ára	 a	 piaci	 konszolidáció	
ellenére	2018	első	kilenc	hónapjában	20%-kal	magasabb	volt,	mint	2017	
azonos	időszakában.	A	főbb	élelmiszerek	és	alkoholmentes	italok	közül	
a	tejtermékek	(sajt	nélkül)	7,1,	a	kenyér	5,0,	a	tej	4,5,	a	baromfihús	3,9,	
a	 párizsi,	 kolbász	 3,7,	 az	 alkoholmentes	 üdítőitalok	 2,5,	 a	 sertéshús	
0,9%-kal	drágult.	A	friss	hazai	és	déligyümölcs	8,2,	a	friss	zöldség	7,5,	
a	 burgonya	 3,8%-kal	 többe	 került	 a	 2017.	 január–szeptemberinél.		
A	 cukor	 19%-kal	 olcsóbb	 lett,	 alapvetően	 az	 uniós	 cukorkvóta	 tavaly	

szeptember	 végi	 eltörlése	 miatt.	 A	 háztartási energia	 ára	 átlagosan	
1,5%-kal	nőtt,	ezen	belül	a	főbb	rezsitételeké	(elektromos	energia,	veze-
tékes	 gáz,	 távfűtés)	 nem	 változott.	 A	 palackos	 gáz	 7,2%-kal	 drágult.		
A	 szilárd	 tüzelőanyagok	 árai	 szintén	 növekedtek,	 ezen	 belül	 a	 tűzifát	
13%-kal	magasabb	 áron	 lehetett	megvásárolni.	 A	 szolgáltatások	 díjai	
átlagosan	1,4%-kal	emelkedtek,	ezen	belül	a	belföldi	üdülés	8,2,	a	lakbér	
4,8,	a	járműjavítás,	-karbantartás	4,1,	az	egészségügyi	szolgáltatás	3,6,	
a	 társasházi	 közös	 költség	 és	 az	 oktatási	 szolgáltatás	 egyformán		
2,6%-kal	drágult.	A	hatósági	ármegállapítás	körébe	 tartozó	vízdíj,	csa-
tornadíj	 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	5,8%-kal	
olcsóbb	lett,	miután	az	internetszolgáltatás	áfakulcsa	januárban	18%-ról	
5%-ra	 csökkent.	 A	 ruházkodási cikkek	 0,4%-kal	 többe,	 a	 tartós 
fogyasztási cikkek	0,7%-kal	kevesebbe	kerültek	az	egy	évvel	korábbinál.	
Utóbbi	 főcsoportban	 az	 új	 személygépkocsikat	 3,5%-kal	 drágábban,		
a	használtakat	8,8%-kal	olcsóbban	lehetett	megvásárolni.	A	tartós	kultu-
rális	 cikkek	 (számítógép,	 telefon,	 televízió)	 árcsökkenése	 folytatódott.		
A	fogyasztásban	nagyobb	súlyt	képviselő	járműüzemanyagok	7,8%-kal	
drágultak,	 a	 kőolaj	 világpiaci	 árának	 emelkedése	 következtében.		
A	gyógyszerekért,	gyógyárukért	átlagosan	2,7%-kal	többet	kellett	fizetni.

10.	ábra
A fogyasztói árak változása kiadási főcsoportonként,
2018. január–szeptember
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 A	 fogyasztói	 árak	 szeptemberben	 egy	 hónap	 alatt	 átlagosan	 0,3%-kal	
nőttek.	Az	árváltozást	többek	között	a	dohányáruk,	a	járműüzemanyagok	
és	 a	 szezonváltásból	 adódóan	 a	 ruházkodási	 cikkek	 drágulása,	 illetve		
a	nyári	főszezon	elmúltával	az	üdülési	szolgáltatások	árcsökkenése	alakí-
totta.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	 előzetes	 népmozgalmi adatok	 alapján	 2018 augusztusában	 7971	
gyermek	 született,	 3,5%-kal	 kevesebb	 az	 előző	 év	 azonos	 havinál.		
A	halálozások	száma	az	egy	évvel	korábbival	közel	azonos	volt:	10	178-an	
haltak	 meg,	 17	 fővel	 többen	 a	 2017	 augusztusinál.	 A	 születések	 és		
a	 halálozások	 egyenlegéből	 adódóan	 az	 ország	 népessége	 2207	 fővel	
fogyott,	ami	16%-kal	haladta	meg	a	2017.	azonos	havi	értéket.	A	házas-
ságkötések	száma	emelkedett,	a	hónap	folyamán	8245	pár	kötött	házas-
ságot,	8,1%-kal	több,	mint	2017	augusztusban.	

•	 2018. január–augusztusban	59	351	gyermek	született,	2,1%-kal	(1284	
újszülöttel)	 kevesebb	 a	 2017.	 január–augusztusinál.	 Ezer	 lakosra		
9,1	élveszületés	jutott,	némileg	kevesebb	az	előző	év	azonos	időszakihoz	
mérten	(9,3	ezrelék).	2018	első	nyolc	hónapja	során	87	355-en	hunytak 
el.	 A	 halálozások	 száma	 a	 születésekét	 kissé	 meghaladó	 mértékben,	

6	A	teljes	ügyfélkörnek	nyújtott	szolgáltatások	esetében.	Emellett	az	árstatisztikai	megfigyelés	az	üzleti	partnereknek	nyújtott	szolgáltatások	körére	is	számol	kibocsátásiár-indexet.
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2,3%-kal	csökkent.	Ezer	lakosra	az	egy	évvel	korábbinál	0,3	ezrelékpont-
tal	kevesebb,	13,4	halálozás	jutott.	Az	év	első	nyolc	hónapjában	az	előző	
év	 azonos	 időszakához	 viszonyítva	 0,5	 ezrelékponttal	 mérséklődött		
a	csecsemőhalandóság:	ezer	élveszületésre	számolva	3,3	egy	éven	aluli	
meghalt	jutott.

•	 Az	élveszületések	és	a	halálozások	egyenlegéből	adódó	28	004	fős	 ter-
mészetes fogyás	 739	 fővel,	 2,6%-kal	 kisebb	 volt,	 mint	 2017.	 január–
augusztusban.

•	 Valamelyest	 emelkedett	 a	 házasságkötések	 száma:	 2018	 első	 nyolc	
hónapjában	36	627	pár	kötött	házasságot,	1,4%-kal,	497-tel	több,	mint	
egy	évvel	korábban.

•	 2018. június–augusztus	 időszakában	 javultak	 a	 foglalkoztatottság	 és	
munkanélküliség	főbb	mutatói	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	15–74	
évesek	 körében	a	 foglalkoztatottak száma	 egy	 év	 alatt	 39	 ezer	 fővel,	
átlagosan	4	millió	484	ezer	 főre	bővült.	A	 foglalkoztatottak	számának	
növekedése	 teljes	egészében	a	hazai	elsődleges	munkaerőpiacon	dol-
gozók	90	ezer	fős	létszámemelkedésének	tudható	be,	miután	a	közfog-
lalkoztatottak	 száma	 42	 ezer,	 a	 külföldi	 telephelyen	 dolgozóké	 9	 ezer	
fővel	mérséklődött	a	2017.	június–augusztusihoz	képest.	A	foglalkozta-
tottak	közül	a	15–64	évesek	korcsoportjába	4	millió	421	ezren	tartoztak,	
23	 ezer	 fővel	 (0,5%-kal)	 többen	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva,	
foglalkoztatási arányuk	 ugyanezen	 időszak	 alatt	 0,8	 százalékponttal,	
69,4%-ra	 nőtt.	 A	 férfiakat	 magasabb	 foglalkoztatási	 szint	 jellemezte,	
mint	a	nőket	(76,5	és	62,4%),	ugyanakkor	az	előző	év	azonos	idősza-
kához	képest	a	két	nem	esetében	egyaránt	0,8	százalékpontos	aránynö-
vekedést	mértünk.	A	munkaerőpiacon	kis	létszámban	megjelenő	15–24	
éves	fiatalok	foglalkoztatottsága	némileg	csökkent,	miközben	a	legjobb	
munkavállalási	korú,	25–54	és	az	55–64	éves	korcsoportban	egyaránt	
emelkedett.	(A	három	korcsoporthoz	tartozó	foglalkoztatási	arány	29,1,	
84,3	és	54,2%	volt.)

•	 2018. június–augusztusban	 a	15–64	éves	népességen	belül	 a	munka-
nélküliek száma átlagosan	 173	 ezer	 fő	 volt,	 ez	 22	 ezer	 fős	 (12%-os)	
csökkenést	jelentett	a	2017.	június–augusztusihoz	képest,	a	munkanél-
küliségi ráta	 3,8%-os	 értéke	 pedig	 0,5	 százalékponttal	 lett	 kevesebb.	
Jóllehet	a	nők	körében	az	előző	évihez	viszonyítva	 jelentősebb	mértékű	
(0,7	százalékpont)	munkanélküliségiráta-javulás	történt,	mint	a	férfiaknál	
(0,3	 százalékpont),	 ennek	 ellenére	 a	 férfiak	 munkanélküliségi	 szintje		
az	alacsonyabb	(3,4	és	4,2%).	Mindhárom	kiemelt	korcsoportban	csök-
kent	a	munkanélküliek	száma	és	aránya.	A	15–24	éves	fiatalok	munkanél-
küliségi	rátája	egy	év	alatt	1,2	százalékponttal,	10,2%-ra,	a	25–54	évese-
ké	0,3	 százalékponttal,	 3,4%-ra,	 az	 55–64	 éveseké	pedig	0,8	 százalék-
ponttal,	2,7%-ra	mérséklődött.	A	tartósan,	azaz	legalább	egy	éve	munka-
nélküliek aránya	 az	 előző	 év	 azonos	 időszakához	 képest	 39,8%-ról	
41,0%-ra	 nőtt,	 a	munkakeresés átlagos időtartama	 pedig	 lényegében	
nem	módosult,	2018.	június–augusztusban	15,9	hónap	volt.7

•	 2018 augusztusában	 a	 teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzet-
gazdasági	szintű	bruttó átlagkeresete8	321	200	forint	volt,	10,1%-kal	több	
a	 2017.	 augusztusinál.	 A	 családi	 adókedvezmény	 figyelembevételével		

a	nettó	átlagbér	összege	222	100	forintra	becsülhető,	míg	nélküle	a	nettó	
kereseti	átlag	–	szintén	10,1%-os	növekedés	mellett	–	213	600	forint	volt.	

•	 2018. január–augusztusban	 a	 teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	
bruttó	 átlagkeresetének	 nagysága	 –	 a	 nemzetgazdaság	 egészében	 –		
324	 300	 forint	 volt,	 11,8%-kal	 magasabb	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.		
A	családi	adókedvezménnyel	korrigált	nettó	átlagkereset	224	200	forint	
volt,	 annak	 figyelembevétele	 nélkül	 215	 700	 forintot	 tett	 ki,	 11,8%-kal	
többet	az	előző	év	azonos	 időszakinál.	 (2018-ban	a	családi	adókedvez-
mény	a	kétgyermekes	családok	esetében	tovább	emelkedett,	esetükben	
pozitívan	befolyásolva	a	nettó	keresetek	nagyságát	és	változását.)	

•	 A	keresetnövekedés	ütemére	elsősorban	a	munkaerő-kereslet	élénkülése,	
a	 minimálbér	 és	 a	 garantált	 bérminimum	 8,	 illetve	 12%-os	 emelése,		
a	költségvetési	szféra	egyes	területeit,	továbbá	bizonyos	állami	közszol-
gáltató	cégek	dolgozóit	érintő	keresetrendezések	voltak	hatással.

•	 A	közfoglalkoztatottak nélkül számított	bruttó	és	nettó	átlagkereset	azo-
nos	mértékben,	10,7%-kal	haladta	meg	a	2017.	január–augusztusit.	Ezen	
belül	a	nettó	átlagkereset	a	versenyszférában	alkalmazásban	állók	köré-
ben	10,7%-kal,	223	600	forintra	nőtt.	A	költségvetés területén	átlagosan	
nettó	227	700	forintot	kerestek,	10,9%-kal	többet	az	egy	évvel	korábbi-
nál,	míg	a	nonprofit szervezeteknél	dolgozók	199	500	forintos	átlagbére	
egy	év	alatt	10,5%-kal	emelkedett.	

•	 A	 fogyasztói	 árak	 2,6%-os	 növekedése	mellett	 a	 reálkereset	 9,0%-kal	
meghaladta	a	2017.	január–augusztusit.

•	 2018	 első	 nyolc	 hónapjában	 a	 költségvetési	 és	 a	 nonprofit	 szférában	
dolgozók	egy	része,	mintegy	80	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adó-	és	járu-
lékváltozások	 ellentételezését	 szolgáló	–	 a	 keresetbe	nem	 tartozó	kom-
penzációban részesült,	 a	 juttatás	havi	összege	átlagosan	bruttó	8300,	
illetve	7400	forint	volt.

11.	ábra
 Fontosabb társadalmi jelzőszámok+

(változás	az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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+		 A	népmozgalmi	 adatok	2018.	 január–augusztusra,	 a	 keresetekre	 vonatkozó	 adatok	mindkét	
időszakra	előzetes	adatok.

7	A	15–74	éves	népességen	belül.
8	A	legalább	5	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.

http://www.ksh.hu/docs/hun/modszgyors/rmodsz_valt_munkaugy_stat.html
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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, %
Bruttó hazai termék (GDP) 4,1 4,1 4,5 4,5 4,9
Beruházás+ 23,3 18,8 24,8 10,8 15,3
A háztartások tényleges fogyasztása 4,1 4,7 5,1 5,3 4,8

A GDP százalékában

Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele –2,2R –3,9R –6,9R –0,4R 0,2+

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

Mutató 2017 2018.	március–
május

2018.		
április–június

2018.		
május–július

2018.	június–
augusztus

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 4,2 3,7 3,6 3,6 3,8
Foglalkoztatási arány 68,2 69,1 69,3 69,4 69,4

Mutató 2017 2018.	június 2018.	július 2018.	augusztus 2018.	január–
augusztus

Száma, fő
Élveszületések 91 577 7 532+ 8 285+ 7 971+ 59 351+

Halálozások 131 674 9 510+ 10 154+ 10 178+ 87 355+

Természetes szaporodás/fogyás (–) –40 097 –1 978+ –1 869+ –2 207+ –28 004+

Millió euró

Külkereskedelmi termékforgalom
behozatali értéke 92 602 8 543+ 8 076+ 7 930+ 65 166+

kiviteli értéke 100 680 9 568+ 8 438+ 7 981+ 69 799+

egyenlege 8 078 1 024+ 362+ 51+ 4 633+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 8,3 6,4+ 9,4+ .. 6,8+a)

Kivitel volumene 5,9 8,9+ 11,4+ .. 6,0+a)

Mezőgazdasági termelői árak 5,6 0,0 1,2 6,0 1,7
Ipari termelés volumene 4,6 4,2+ 6,2+ 1,5+ 3,6+

Ipar belföldi értékesítésének volumene 3,3 6,7+ 8,3+ 7,4+ 6,3+

Ipari exportértékesítés volumene 5,1 2,8+ 3,9+ –1,3+ 1,5+

Feldolgozóipari új rendelések volumene – 12,5+ 12,0+ –1,3+ –
Ipari termelői árak 3,3 7,5 8,4 8,1 5,3
Építőipari termelés volumene 29,7 28,2+ 38,0+ 24,4+ 22,6+

Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene+ 5,3 6,8 5,4 6,3 6,6
Kereskedelmi szálláshelyek

összes vendégei 6,9 1,5+ 1,4+ 4,2+ 5,3+

összes vendégéjszakái 7,7 –0,4+ 1,3+ 2,9+ 4,0+

Alkalmazásban állók létszáma+ 1,6 1,2 0,7 0,8 1,3
Bruttó átlagkereset, nominális+ 12,9 11,2 12,8 10,1 11,8
Nettó átlagkereset, nominális+ 12,9 11,2 12,8 10,1 11,8
Fogyasztói árakb) 2,4 3,1 3,4 3,4 2,6
a)
	2018.	január–július.

b)	2018.	szeptember:	3,6%.
..		Nincs	adat.
+	Előzetes	adat.
–	A	jelenség	nem	fordul	elő.
R	Revideált	adat.
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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	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

korMányzAtI szEktor
3.1.24.	A	kormányzati	szektor	főbb	negyedéves	adatai
3.1.25.	A	kormányzati	szektor	negyedéves	nem	pénzügyi	számlái

áGAzAtI tElJEsítMényEk

Mezőgazdaság
4.1.1.	Állatállomány
4.1.6.	A	mezőgazdasági	termékek	értékesítésének	(felvásárlásának)	

volumenindexei	
4.1.7.	A	fontosabb	termékek	értékesítése	(felvásárlás)

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

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

TÁBLÁZATOK
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4.5.16.	A	kereskedelmi	szálláshelyeken	eltöltött	vendégéjszakák	
szállástípusonként	

4.5.17.	Kereskedelmi	szálláshelyek	vendégéjszakáinak	száma	
országok	szerint

4.5.18.	A	kereskedelmi	szálláshelyeken	eltöltött	vendégéjszakák	
turisztikai	régiónként

4.5.19.	A	kereskedelmi	szálláshelyek	bruttó	árbevételei	
szállástípusonként

4.5.20.	A	szállodák	összefoglaló	adatai
4.5.22.	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

Építőipari	árak
3.6.26.	Az	építőipar	termelőiár-indexei
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

nEMzEtközI ADAtok
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