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Makrogazdasági folyamatok

• 2018-ban a világgazdasági folyamatok középpontjában elsősorban
az Egyesült Államokban meghozott gazdaságpolitikai döntések (többek között az alapkamat emelése és a vámpolitika) álltak. A meghatározó szereplők közül 2018 III. negyedévében Kína gazdasági teljesítménye 6,5, az Egyesült Államoké 3,0, az Európai Unióé 1,8%-kal
haladta meg az egy évvel korábbit. Az unió esetében a GDP volumennövekedési üteme lassult a korábbi negyedévekhez viszonyítva1
1. ábra
A GDP volumenváltozása az uniós tagállamokban,
2018. III. negyedév*
(az előző év azonos időszakához képest, szezonálisan és
naptárhatással kiigazított adatok alapján)

• A magyar gazdaság teljesítménye 2018 I–III. negyedévében – kiigazítatlan adatok szerint – 4,8%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest,
vagyis a 2013 óta tartó gazdasági konjunktúra folytatódott. A GDP növekedéséhez a termelési oldalon leginkább a piaci alapú szolgáltatások
járultak hozzá, de számottevő mértékben támogatta a bővülést az ipar és
a kis súlyú építőipar volumennövekedése is. A felhasználási oldalon
az egy évvel korábbihoz hasonlóan a háztartások tényleges fogyasztása
mellett a beruházási teljesítmény alakulása segítette a gazdasági növekedést, ellenben a külkereskedelmi forgalom összességében lassította.
• A külkereskedelmi termékforgalomra vonatkozó első becslésünk szerint 2018 január–novembere során a kivitel euróban számított értéke
4,5, a behozatalé 7,0%-kal több volt az egy évvel korábbinál. Az aktívum
5,7 milliárd eurót tett ki, 1,8 milliárd euróval kevesebbet a 2017. első
tizenegy havihoz képest. Az elmúlt évek január–novemberi egyenlegeit
tekintve a többlet legutóbb 2010-ben volt kevesebb a 2018. évinél.
2. ábra
A külkereskedelmi termékforgalom euróban számított adatai
adott év január–novemberében
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• A külkereskedelmi termékforgalom volumene a 2018. január–
októberi adatok szerint exportban 4,7, importban 6,3%-kal nőtt
az előző év azonos időszakához viszonyítva. A külkereskedelem forintban mért árszínvonala kivitelben 2,8, behozatalban 3,7%-kal emelkedett. A cserearány 0,9%-kal romlott. A forint 2017 január–októberéhez képest az euróhoz viszonyítva 3,1%-kal leértékelődött, a dollárral
szemben 3,2%-kal erősödött.

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.
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• A kormányzati szektor 2018 I–III. negyedévét 110 milliárd forintos
hiánnyal zárta, ami a GDP 0,4%-ának felelt meg. A kormányzati szektor
egyenlege 2017 I–III. negyedévéhez képest 54 milliárd forinttal, GDParányosan számítva 0,2 százalékponttal javult. A változás abból adódott,
hogy a bevételek értéke valamelyest nagyobb mértékben nőtt, mint
a kiadásoké (10,7, illetve 10,1%-kal).

Ágazati teljesítmények

• Az ipar, építőipar, kiskereskedelem és turizmus teljesítménye 2018 első
tizenegy hónapjában egyaránt emelkedett, ebben leginkább belső gazdasági folyamatok (például a növekvő belső fogyasztás és az élénk beruházási aktivitás) voltak a meghatározó tényezők.
• 2018 novemberében az ipari termelés volumene2 4,0%-kal nagyobb
volt, mint az előző év azonos hónapjában. Az ipari export volumene 2,8,
a belföldi értékesítéseké 6,7%-kal bővült. Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján az ipar kibocsátása 3,5%-kal nőtt.
3. ábra
Az ipari termelés volumenváltozása
(munkanaphatással kiigazított, az előző év azonos időszakához képest)
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• 2018. január–novemberben az ipari termelés volumene 3,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedés motorját jelentő belföldi eladások volumene 6,7, az exporté 1,2%-kal nőtt, így az export
ipari értékesítésen belüli súlya az egy évvel korábbinál valamelyest alacsonyabb, 64% volt.
• 2018 első tizenegy hónapjában az ipari ágak közül a meghatározó
(96%-os) részesedéssel bíró feldolgozóipar termelése 3,5%-kal
nagyobb, az energiaiparé 4,2%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A csekély súlyú bányászat kibocsátása 56%-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
kibocsátása január–novemberben 0,8%-kal mérséklődött az előző év
azonos időszakához képest, amit alapvetően a közútigépjármű-gyártás
volumencsökkenése okozott, miközben a másik nagy részarányú terület,
a közútijármű-alkatrész gyártása bővült. A szinte teljes egészében külpiacra termelő elektronikai ipar termelése összehasonlító áron 6,0%-kal
emelkedett. A hasonló súlyú, a feldolgozóipari termelés több mint tizedét

előállító élelmiszeripar kibocsátása 5,0%-kal nőtt, amihez leginkább
a húsipar és az italgyártás teljesítménye járult hozzá. A feldolgozóipar
alágai közül a legnagyobb mértékben (15%-kal) a gumi-, műanyagés építőanyag-ipar bővült, ebben a gumiipari export növekedése,
a műanyagipar termékei iránti belső kereslet fokozódása és az építőipari
expanzió egyaránt szerepet játszott. Ugyanakkor február óta csökken
a termelés a gép-, gépiberendezés-gyártásban (döntően a motor- és turbinagyártás 3 visszaesése miatt), így az év első tizenegy hónapjában
összességében 8,8%-kal volt kisebb a kibocsátás volumene az egy évvel
korábbinál. A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás bővülését a hazai kereslet
kedvező alakulása eredményezte, a vegyianyag-, -termék-gyártás értékesítései pedig mindkét irányban növekedtek.
1. tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása,
2018. január–november

Feldolgozóipari alág

Termelési érték
megoszlása

(%)

Volumenváltozás
az előző év azonos
időszakához képest

Járműgyártás

28,0

–0,8

Elektronikai ipar

11,9

6,0

Élelmiszeripar

10,5

5,0

Gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar

9,0

15,2

Kohászat, fémfeldolgozás

8,7

7,2

Gép, gépi berendezés gyártása

5,9

–8,8

Vegyi anyag, termék gyártása

5,7

7,1

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

5,2

7,1

Villamos berendezés gyártása

4,6

9,3

Fa-, papír- és nyomdaipar

3,4

7,7

Egyéb feldolgozóipar

2,9

–1,9

Gyógyszeripar

2,9

0,6

Textil- és bőripar

1,5

–3,3

100,0

3,5

Feldolgozóipar összesen

* A legalább 5 főt foglalkoztató feldolgozóipari vállalkozások körében.

• 2018. január–novemberben az ipari termelés volumene csak NyugatDunántúlon volt alacsonyabb (0,3%-kal) az előző év azonos időszakinál,
amit alapvetően a járműgyártás csökkenése okozott. A többi régióban
2,3–9,7%-kal nőtt a kibocsátás.4
• A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok5 összes új rendelésének volumene 2018 novemberében 2,8%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos
hónapjában. November végén az összes rendelésállomány volumene
12%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
• 2018 novemberében az építőipari termelés összehasonlító áron számított értéke 27%-kal nagyobb volt a 2017. novemberinél. (Az előző havihoz mérten a termelés szezonálisan és munkanaphatással kiigazított
volumene 4,4%-kal nőtt.) A kibocsátás mindkét építményfőcsoportban
jelentősen bővült: az épületek építésének termelési volumene 18,
az egyéb építményeké 40%-kal.
• Az építőipari kibocsátás január–novemberi volumene ugyancsak jelentősen, 23%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest. A tizenegy
havi, 2,9 ezer milliárd forintot meghaladó termelési érték 54%-a épülete-

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.
4 Telephely szerinti adatok alapján.
5 A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások körében.
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ken, 46%-a egyéb építményeken végzett tevékenységből adódott, előbbi
volumene 16, utóbbié 33%-kal emelkedett. Az épületek körében az üzleti
célokat szolgáló (pl. ipari, kereskedelmi) létesítményeken, illetve az oktatási és a lakóépületeken végzett munkák, az egyéb építményeknél pedig
a közmű- és a közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztések járultak egyaránt
nagymértékben hozzá a növekedéshez.
4. ábra
Az építőipari termelés alakulása
Milliárd forint
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• Az építőipar ágazatai közül január–novemberben az épületek építésében 25, az egyéb építmények építésében 38, a speciális szaképítésben
13%-kal növekedett a termelés volumene az egy évvel korábbihoz mérten. Az ágazatok előbbi sorrendjében a termelési érték 30, 28 és 42%-os
arányban realizálódott.
• Az építőipari munkákra novemberben kötött új szerződések értéke
összehasonlító áron 30%-kal haladta meg a 2017. novemberit, ezen
belül az épületek építésére kötöttek volumene 14, az egyéb építményekre
vonatkozóké 46%-kal bővült.
• A korábban megkötött, de még nem teljesített, érvényben lévő megállapodásokat is figyelembe véve az építőipari vállalkozások november végi
szerződésállományának értéke (közel 2,0 ezer milliárd forint) összehasonlító áron 38%-kal meghaladta az egy évvel azelőttit. Ezen belül épületeken végzendő munkákra 4,0%-kal kisebb, egyéb építmények kivitelezésére 52%-kal nagyobb volumenű megrendelésállománnyal rendelkeztek
a vállalkozások, mint egy évvel korábban. A hónap végi szerződésállomány értékének 17%-a épületek, 83%-a egyéb építmények létesítésére
vonatkozott.
• A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 2018 novemberében 5,0, január–novemberben 6,2%-kal nőtt az előző év azonos
időszakához képest. (A naptárhatástól megtisztított adatok szerint
novemberben 4,9, január–novemberben 6,3%-os volt az emelkedés.)
Az üzletek forgalma a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított adatok
alapján novemberben 0,3%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest.
• Január–novemberben az összforgalom 45%-át kitevő élelmiszer- és
élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 3,7%-kal meghaladták
az előző év azonos időszakit. Ezen belül a forgalom 77%-át lebonyolító
vegyes üzleteké 4,3, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké
1,8%-kal emelkedett a 2017. január–novemberhez képest. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalma összességében 2018 első
tizenegy hónapjában 9,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz mérten.
A tevékenységcsoporton belül valamennyi üzletcsoportban bővült
a forgalom, közülük a legnagyobb részarányú (27%) bútor-, műszakicikk-üzletek eladásai 7,5%-kal emelkedtek. A termékek széles körére
kiterjedő, a kiskereskedelmi üzletek együttes forgalmának 4,3%-át adó
csomagküldő és internetes kiskereskedelemben 26%-os volt a növekedés. Az üzemanyagtöltő állomások forgalma január–novemberben
6,4%-kal bővült.

2. tábla

A kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása,
2018. január–november

Megnevezés

Megoszlás

(%)

Volumenváltozás
az előző év azonos
időszakához képest

Élelmiszer jellegű vegyes

34,6

4,3

Élelmiszer, ital, dohányáru

10,4

1,8

Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes
összesen

45,0

3,7

Iparcikk jellegű vegyes

3,8

13,9

Textil, ruházati és lábbeli

5,6

5,8

Bútor, műszaki cikk
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk

10,4

7,5

7,2

4,8

Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer

6,5

8,0

Használt cikk

0,4

3,1

Csomagküldő és internet

4,3

26,0

Nem élelmiszertermék jellegű összesen

38,1

9,2

Üzemanyag

16,9

6,4

100,0

6,2

Kiskereskedelem összesen

• Január–novemberben a kiskereskedelmen kívül számba vett gépjárműés járműalkatrész-üzletek forgalmában 7,9%-os növekedést mértünk.
• A kereskedelmi szálláshelyeken 2018 novemberében 880 ezer vendég
2,0 millió vendégéjszakára szállt meg, a vendégek és az eltöltött vendégéjszakák száma 6,5, illetve 3,7%-kal meghaladta az előző év azonos
időszakit. A belföldi vendégek és -vendég-éjszakák száma 8,2, illetve
5,9%-kal emelkedett, a külföldiek forgalomnövekedése ettől elmaradt
(4,8, illetve 1,6%).
• 2018. január–novemberben a vendégek száma (11,7 millió fő) 5,5,
a vendégéjszakáké (29,0 millió) 4,0%-kal nagyobb volt az egy évvel
korábbinál. A vendégéjszakák mintegy fele a külföldről érkezők foglalásaiból adódott. A vendégéjszakák alapján a külföldi forgalom növekedése
(2,5%) elmaradt a belföldiekétől (5,5%). A külföldi forgalom közel hattizedét adó 10 legnagyobb küldő országból – Ausztria, Olaszország és
Szlovákia kivételével – több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel
korábban. Közülük az Egyesült Államokból érkező vendégek éjszakáinak
bővülése volt a legjelentősebb (12%).
5. ábra
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
számának alakulása
(az előző év azonos időszakához képest)
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• A kereskedelmi szálláshelyek bevételei tovább emelkedtek: 2018. január
és november között a kereskedelmi szálláshelyek folyó áron az egy évvel
korábbinál 9,5%-kal több, 472 milliárd forint bruttó bevételt értek el,
ennek 89%-a a szállodákban realizálódott. A bevétel jelentős része, csaknem hattizede származott a szállásdíjakból, a vendéglátás és az egyéb
árbevétel 23, illetve 17%-ot jelentett. Széchenyi Pihenőkártyával
az előző év azonos időszakinál alig több (+0,3%), 19,0 milliárd forint
értékben fizettek a vendégek a szálláshelyeken.
• 2018. január–novemberben a vendéglátóhelyek eladási forgalmának
volumene 8,6%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest,
értéke összesen 1111 milliárd forintot tett ki.
6. ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok+
(változás az előző év azonos időszakához képest)
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+ Az iparra, az építőiparra, a kereskedelmi üzletek forgalmára, a kereskedelmi szálláshelyekre és
a külkereskedelemre vonatkozó adatok 2018. január–novemberre előzetes adatok.

Termelői és fogyasztói árak

• 2018. január–novemberben az ipari és a mezőgazdasági termékek termelői árai, valamint a fogyasztói árak egyaránt emelkedtek. Az árak alakulására számos alapanyag drágulása mellett a lakosság javuló jövedelmi helyzete és a forint árfolyamának változása is hatással volt.
• 2018 novemberében a mezőgazdasági termelői árak 4,4%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, ami a növényi termékek árának 9,1%-os
emelkedéséből és az élő állatok és állati termékek árának 3,1%-os mérséklődéséből adódott. A gabonafélék ára 13, ezen belül a búzáé 22,
a kukoricáé 6,0%-kal lett magasabb. Jelentősen emelkedett a zöldségfélék (38%) és a burgonya (39%) ára, a gyümölcsöké azonban 27%-kal
visszaesett. A vágósertés ára 4,5%-kal lett alacsonyabb.
• 2018. január–novemberben a mezőgazdasági termelői árak összességében 2,4%-kel emelkedtek az előző év azonos időszakához képest,
a növényi termékek ára 5,3%-kal nőtt, az élő állatok és állati termékeké
2,2%-kal csökkent. A zöldségfélék 15%-kal drágábbak, a gyümölcsök
ugyanennyivel olcsóbbak lettek. A vágósertés 11%-kal kevesebbe,
a tojás 5,6%-kal többe került.
• 2018 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 5,1%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos hónapjában. A drágulás üteme
augusztus óta fokozatosan lassul. Az árváltozást befolyásolta a munkabérek növekedése, a forint főbb devizákkal szembeni értékvesztése és
a kőolaj világpiaci árának alakulása is. (Az európában irányadó Brent
nyersolaj ára október elejére közel négy éves csúcsra emelkedett, azóta
jelentősen csökkent.)
• 2018 január–novemberében az ipari termelői árak összességében
5,5%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakihoz képest. Az ipari
ágak közül a nagysúlyú feldolgozóipar árai 5,1, az energiaiparé 8,0, a kis
részarányú bányászaté 5,6%-kal nőttek. A feldolgozóipar növekvő áraihoz

leginkább a járműgyártás, a globális piaci hatásoknak erősen kitett kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, valamint a kohászat, fémfeldolgozás termékeinek átlagot meghaladó drágulása járult hozzá.
• 2018. január–novemberben az ipari termékek belföldi eladási árai 6,0,
az exporté 5,3%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
A hazai értékesítéseken belül a hattizednyi súlyt képviselő feldolgozóipari cikkek 6,1, a több mint egyharmad súlyú energiaipar termékei átlagosan 6,3%-kal kerültek többe az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipar
belföldi eladási árait is elsősorban a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban
történt 20%-os drágulás hajtotta fel, de a vegyianyag-, -termék-gyártásban (9,2%), valamint a kohászat, fémfeldolgozásban is (7,4%) jelentős
volt az áremelkedés. Ebben a relációban a legnagyobb súlyú élelmiszeripar belföldi eladási árai az átlagosnál kisebb mértékben (2,5%-kal) nőttek. A külföldre értékesített feldolgozóipari termékek 4,8%-kal drágultak, ezen belül a legnagyobb értékű exportbevételt realizáló járműgyártás
termékei átlagosan 6,4%-kal kerültek többe az előző év azonos időszakinál, ugyanakkor a második legnagyobb súlyú elektronikai iparban mindössze 1,7%-os volt az áremelkedés. Az energiaipar exportárai 17%-kal
nőttek, jórészt a nemzetközi villamosenergia-piacon történt jelentős drágulás miatt.
• Az ipari termelői árakhoz hasonlóan a szolgáltatási kibocsátási árak6 is
emelkedtek (1,0%-kal) 2018 I–III. negyedévében az előző év azonos
időszakihoz képest. (2018 III. negyedévében a megfigyelt szolgáltatásokat az egy évvel korábbinál átlagosan 1,9%-kal drágábban nyújtották.)
A szolgáltatáscsoportok többsége drágult, a legnagyobb mértékben
a biztonsági, nyomozói tevékenység és a munkaerőpiaci szolgáltatások
(6,9, illetve 5,8%-kal), ami mögött a 2018. eleji, 8,2%-os minimálbéremelés húzódik. A közúti áruszállítás átlagosan 3,3%-kal került többe,
ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb költségtételt jelentő gázolaj
literenkénti havi átlagára 8,7%-kal nőtt. A távközlési szolgáltatásokért
10%-kal kevesebbet kellett fizetni, elsősorban a roamingdíjak megváltozott uniós szintű szabályozása miatt.
• 2018 utolsó hónapjában tovább lassult az infláció üteme. Decemberben
– a novemberi 3,1% után – a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal múlták
felül az egy évvel korábbit. 2017. decemberhez viszonyítva a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára nőtt jelentős mértékben.
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak
és a mezőgazdasági termelői árak változása
(az előző év azonos időszakához képest)
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• 2018-ban a fogyasztói árak átlagosan 2,8%-kal emelkedtek, szemben
a 2017. évi 2,4%-os növekedéssel. A legnagyobb mértékben (5,6%-kal)
a szeszes italok, dohányáruk árai nőttek. A szeszes italok 3,1,

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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a dohányáruk 8,1%-kal drágultak, utóbbiak elsősorban a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó több lépcsőben, legutóbb 2018. szeptemberben végrehajtott emelése miatt. Az élelmiszerek árai ugyancsak átlag
felett nőttek (4,2%-kal), az árváltozás termékenként nagymértékben szóródott. A friss zöldségért és a burgonyáért egyformán 15, a friss hazai
és déligyümölcsért 6,8%-kal kellett többet fizetni, mint 2017-ben. A
zöldségfélék és a burgonya áremelkedése elsősorban a termelői árak
növekedésével függött össze. A főbb élelmiszerek és alkoholmentes italok közül a tejtermékek (sajt nélkül) 6,4, a kenyér 5,2, a baromfihús 3,7,
a párizsi, kolbász 3,6, a tej 3,2, az alkoholmentes üdítőitalok 2,9, a sertéshús 0,4%-kal drágult. A cukor 19%-kal olcsóbb lett, alapvetően az
uniós többlettermelés miatt. A szolgáltatások díjai átlagosan 1,6%-kal
emelkedtek, ezen belül a belföldi üdülés 8,0, a lakbér 5,1, a járműjavítás,
-karbantartás 4,3, az egészségügyi szolgáltatás 3,7, az oktatási szolgáltatás 2,6, a társasházi közös költség 2,4%-kal drágult. A hatósági
ármegállapítás körébe tartozó vízdíj, csatornadíj és a szemétszállítás tarifái nem változtak, de a munkahelyre, iskolába történő utazás is ugyanannyiba került, mint 2017-ben. A telefon-, internethasználat 5,6%-kal
olcsóbb lett, miután az internet-előfizetés áfakulcsa 2018. januárban
18%-ról 5%-ra csökkent. A háztartási energia ára átlagosan 1,4%-kal
nőtt, ezen belül a főbb rezsitételeké (elektromos energia, vezetékes gáz,
távfűtés) nem módosult. A palackos gáz 8,4%-kal drágult. A szilárd
tüzelőanyagok árai szintén növekedtek, ezen belül a tűzifáért az egy évvel
korábbinál 12%-kal többet kellett fizetni. A ruházkodási cikkek 0,5%-kal
többe, a tartós fogyasztási cikkek 0,4%-kal kevesebbe kerültek, mint
2017-ben. Utóbbi főcsoportban az új személygépkocsikat átlagosan
4,3%-kal drágábban, a használtakat 8,5%-kal olcsóbban lehetett megvásárolni. A tartós kulturális cikkek (számítógép, telefon, televízió) árcsökkenése 2018-ban is folytatódott. A fogyasztásban nagyobb súlyt képviselő járműüzemanyagok 7,9%-kal drágultak. A gyógyszerekért, gyógyárukért átlagosan 2,4%-kal kellett többet fizetni.
8. ábra
A fogyasztói árak változása az előző évhez képest kiadási
főcsoportonként, 2018
5,6
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novemberéhez képest. A születések és a halálozások egyenlegeként
2998 fős természetes népességfogyás alakult ki, szemben az egy évvel
korábbi 3036-tal. A hónap folyamán 1951 pár kötött házasságot,
3,5%-kal, 70-nel kevesebb, mint 2017. novemberben.
2018. január–novemberben 82 580 élveszületés történt, 1,7%-kal,
1408-cal kevesebb az előző év azonos időszakinál. A halálozások száma
is mérséklődött, az év első tizenegy hónapjában 118 693 személy hunyt
el, 1450-nel, azaz 1,2%-kal kevesebb a 2017. január–novemberinél.
Az élveszületések és a halálozások egyenlegeként 36 113 fő természetes
fogyás alakult ki, ami 42 fővel kevesebb az egy évvel korábbihoz mérten.
Emelkedett a házasságkötések száma: 2018. január–novemberben
48 725 pár kötött házasságot, 0,9%-kal, 447-tel több, mint az előző év
azonos időszakában.
Ezer lakosra 9,2 élveszületés és 13,3 halálozás jutott, mindkét érték
0,1 ezrelékponttal maradt el a 2017. január–novemberi értéktől.
Ezer élveszülöttre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, 0,3 ezrelékponttal
kevesebb a 2017 azonos időszakinál.
2018. szeptember–novemberben javultak a munkaerőpiaci mutatók
az egy évvel korábbihoz képest: többen dolgoztak és kevesebben
voltak munka nélkül. A 15–74 éves foglalkoztatottak száma átlagosan
4 millió 494 ezer fő volt, 44 ezer fővel meghaladta a 2017. szeptember–
novemberit. A létszámbővülést szinte teljes egészében a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak növekedése eredményezte, itt
93 ezer fős emelkedés realizálódott, ugyanakkor a közfoglalkoztatottak
száma 53 ezer fővel elmaradt az egy évvel korábbitól, a külföldi telephelyen dolgozóké pedig mintavételi hibahatáron belül változott. A foglalkoztatottak 15–64 évesek korcsoportjába 4 millió 430 ezren tartoztak,
28 ezer fővel (0,6%-kal) többen az egy évvel korábbinál, míg foglalkoztatási arányuk 0,9 százalékponttal, 69,7%-ra nőtt. Mind a nőknél, mind
a férfiaknál foglalkoztatásiarány-javulás történt, ugyanakkor a férfiak
foglalkoztatási szintje magasabb volt, mint a nőké (76,8 és 62,7%).
3. tábla
A foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása
a 15–64 évesek körében korcsoportonként,
2018. szeptember–november
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• Decemberben egy hónap alatt, 2018. novemberhez viszonyítva
a fogyasztói árak átlagosan 0,3%-kal mérséklődtek. Az árváltozást többek között bizonyos élelmiszerek, a szilárd tüzelőanyagok, a dohányáruk drágulása, illetve a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek
és – a kőolaj világpiaci ármozgását követve – a járműüzemanyagok
árcsökkenése alakította.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

értéke, %

változása az egy
évvel korábbihoz
képest,
százalékpont
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Ruházkodási cikkek
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• Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2018. novemberben mind
a születések, mind a halálozások száma kismértékben csökkent 2017.
novemberhez viszonyítva. A hónap folyamán 7281 gyermek született,
0,3%-kal, 24 újszülöttel kevesebb az előző év azonos havinál. Az elhunytak száma 10 279 fő volt, ez 0,6%-os, 62 fős csökkenést jelent 2017
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• 2018. szeptember–novemberben a 15–64 éves munkanélküliek száma
átlagosan 168 ezer főt tett ki, 9 ezerrel (5,2%-kal) kevesebbet az egy
évvel korábbinál, miközben a munkanélküliségi ráta ugyanezen időszak
alatt 0,2 százalékponttal, 3,7%-ra mérséklődött. Éves összehasonlításban a nők munkanélkülisége csökkent, a férfiaké nem változott, ennek
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ellenére a férfiak munkanélküliségi rátája továbbra is alacsonyabb, mint
a nőké (3,5 és 3,9%). Egy év alatt a tartósan, vagyis a legalább egy éve
munkanélküliek aránya, illetve a munkakeresés átlagos időtartama
egyaránt mérséklődött, előbbieké 42,5%-ról 38,5%-ra, utóbbiaké pedig
16,3 hónapról 14,6 hónapra.7
2018 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szinten átlagosan bruttó8 355 100 forintot kerestek, ez
10,4%-kal meghaladta a 2017. novemberit. A családi adókedvezmény
figyelembevételével becsülhető nettó átlagkereset 244 700 forintot tett
ki, míg nélküle a nettó bér átlaga – ugyancsak 10,4%-os emelkedés mellett – 236 100 forint volt.
2018. január–novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók
bruttó átlagkeresete – a nemzetgazdaság egészében – 327 200 forint
volt, 11,5%-kal több az egy évvel korábbinál. A családi adókedvezmén�nyel korrigált nettó átlagkereset 226 200 forintra becsülhető, míg annak
figyelembevétele nélkül 217 600 forint volt, ez szintén 11,5%-kal volt
magasabb, mint egy évvel korábban. (2018-ban a családi adókedvezmény a kétgyermekes családok esetében tovább nőtt, pozitívan befolyásolva a nettó keresetek nagyságát és változását.)
A keresetnövekedés ütemét a leginkább a munkaerő-kereslet élénkülése,
a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12%-os emelése,
a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések befolyásolták.
A közfoglalkoztatottak nélkül számított bruttó és nettó átlagkereset egyformán 10,3%-kal haladta meg a 2017. január–novemberit. Ezen belül
a nettó átlagkereset a versenyszférában alkalmazásban állóknál egy év
alatt 10,8%-kal, 225 600 forintra emelkedett. A költségvetés területén
átlagosan nettó 229 000 forintot kerestek, 9,4%-kal többet az egy évvel
korábbinál, míg a nonprofit szervezeteknél dolgozók 200 200 forintos
átlagbére 9,6%-kal volt magasabb a 2017. január–novemberinél.
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• A fogyasztói árak 2,8 és a nettó átlagkeresetek 11,5%-os növekedése
mellett a keresetek reálértéke 8,5%-kal bővült.
• 2018. január–novemberben a költségvetési és a nonprofit szférában dolgozók egy része, közel 80 ezer fő – a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló – a keresetbe nem tartozó kompenzációban részesült, a juttatás havi összege átlagosan bruttó 8200, illetve
7300 forint volt.
9. ábra
Fontosabb társadalmi jelzőszámok+
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+ A népmozgalmi adatok 2018. január–novemberre, 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.
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5,4+
0,9
10,8
10,8
3,8

6,5+
3,7+
1,4
10,4
10,4
3,1

91 740+
97 400+
5 660+
6,3+a)
4,7+a)
2,4
3,5+
6,7+
1,2+
–
5,5
22,9+
6,2+
5,5+
4,0+
1,2
11,5
11,5
2,8
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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
Kormányzati szektor
3.1.24. A kormányzati szektor főbb negyedéves adatai
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)

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
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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
4.7.7.2. 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 termelőiár-indexei
További táblázatok

Nemzetközi adatok
További információk,

Elérhetõségek:

adatok (linkek):

kommunikacio@ksh.hu

www.ksh.hu

Lépjen velünk kapcsolatba!
Telefon: (+36-1) 345-6789
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