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A KSH jelenti: gazdaság és társadalom, 2018/12

 

Makrogazdasági folyamatok
•	 Hazánk	nemzetközi	gazdasági	környezetében	2018	IV.	negyedévében	
folytatódott	a	bővülés.	Az	Európai Unió	egészére	számított	GDP	volu-
mene	 1,4,	 a	 német	 gazdaság	 teljesítménye	 0,6%-kal	 haladta	 meg		
az	előző	év	azonos	időszakit,	viszont	mindkettő	növekedése	számotte-
vően	lassult.1

•	 A	magyar	gazdaság	2013-ban	kezdődött	dinamikus	bővülése	2018	
IV.	negyedévében	folytatódott:	a	GDP volumene	5,1%-kal	emelke-
dett	az	egy	évvel	korábbi,	magas	bázishoz	képest.	Ehhez	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	 jóval	 nagyobb	 mértékben	 –	 4,9,		
az	előző	negyedévhez	képest	1,0%-kal	bővült.	Az	egy	évvel	korábbi-
hoz	mérten	–	a	kiigazított	adatok	alapján	–	a	 lengyel,	a	szlovák	és		
a	cseh	gazdaság	egyaránt	lassabban	nőtt	(4,6,	4,0,	illetve	2,8%-kal)	
a	magyarnál.

1.	ábra
A GDP volumenváltozása
(az	előző	év	azonos	negyedévéhez	képest)
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•	 2018 egészében a magyar gazdaság teljesítménye	 –	 kiigazítatlan	
adatok	 alapján	–	4,9%-kal	 emelkedett	 a	2017.	 évi,	magas	bázishoz	
képest,	 amit	 a	 termelési	 oldalon	 elsősorban	 a	 belső	 fogyasztással	
összefüggő	piaci	alapú	szolgáltatások,	a	felhasználási	oldalon	a	ház-
tartások	tényleges	fogyasztása	és	a	beruházások	okoztak.	A	2018.	évi	
növekedési	ütem	az	elmúlt	14	év	legdinamikusabb	emelkedése	volt.

•	 2018	IV.	negyedévében	is	folytatódott	a	nemzetgazdasági beruházások	
2017	elejétől	tartó	dinamikus	bővülése:	a	fejlesztések	volumene	az	év	
utolsó	negyedévében,	és	az	év	egészében	egyaránt	17%-kal	haladta	meg	
az	egy	évvel	korábbi	magas	bázist.	A	növekedésben	lakó-	és	üzletiingat-
lan-beruházások,	 infrastrukturális	és	kapacitásbővítő	 fejlesztések	egy-
aránt	szerepet	játszottak.	2018-ban	az	építési	beruházások	volumennö-
vekedése	22,	a	gép-	és	berendezésberuházásoké	11%	volt	az	előző	évi-
hez	képest.	A	beruházási	aktivitás	az	egész	évet	tekintve	minden	nemzet-
gazdasági	ágban	nőtt.	A	legnagyobb	beruházási	súlyt	képviselő	három	
terület	(a	feldolgozóipar,	a	szállítás	és	raktározás,	illetve	az	ingatlanügy-
letek)	együtt	az	éves	beruházási	teljesítmény	hattizedét	valósította	meg.

•	 A	 külkereskedelmi termékforgalomra	 vonatkozó	 első	 becslésünk	
szerint	2018-ban	a	kivitel	értéke	105,1	milliárd	eurót	tett	ki,	4,3%-kal	
nagyobb	 összeget,	 mint	 egy	 évvel	 korábban.	 A	 behozatal	 értéke		
99,0	milliárd	euró	volt,	6,9%-kal	meghaladta	a	2017.	évit.	A	külkeres-
kedelmi	többlet	6,0	milliárd	eurót	tett	ki,	2,0	milliárd	euróval	keveseb-
bet,	mint	 2017-ben.	Az	 aktívum	a	2018.	 évinél	 legutóbb	2010-ben	
volt	kevesebb.

•	 A	 külkereskedelmi termékforgalom volumene a 2018. január– 
novemberi adatok	 szerint	 exportban	 4,6,	 importban	 6,2%-kal	 nőtt		
az	előző	év	azonos	időszakához	viszonyítva.	A	külkereskedelem	forint-
ban mért árszínvonala	kivitelben	3,0,	behozatalban	3,9%-kal	emel-
kedett,	 így	 a	 cserearány	 0,9%-kal	 romlott.	 A	 forint	 2017	 január–	
novemberéhez	képest	az	euróhoz	viszonyítva	3,1%-kal	leértékelődött,	
a	dollárral	szemben	2,3%-kal	erősödött.

2.	ábra
A termékexport országcsoportos és árufőcsoportos szerkezete 
2018 január–novemberében, milliárd euró
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1	Szezonálisan	és	naptárhatással	kiigazított	adatok,	forrása	az	Eurostat	adatbázisa.
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Ágazati teljesítmények
•	 A	mezőgazdaság,	az	ipar,	az	építőipar,	a	kiskereskedelem	és	a	turizmus	
teljesítménye	2018-ban	egyaránt	emelkedett,	ebben	leginkább	belső	gaz-
dasági	folyamatok	(például	a	növekvő	belső	fogyasztás	és	az	élénk	beru-
házási	aktivitás)	voltak	meghatározó	tényezők.

•	 A	 mezőgazdasági	 számlarendszer	 második	 becslése	 szerint	 2018-ban  
az agrárium teljesítménye	3,6%-kal	növekedett	az	egy	évvel	korábbihoz	
képest.	A	növénytermesztés	 termelési	 volumene	2,6%-kal	haladta	meg		
a	2017.	évit.	A	gabonafélék	kibocsátása	6,8%-kal	nőtt,	ezen	belül	viszont		
a	búzáé	1,0,	az	árpáé	19%-kal	csökkent.	A	kukorica	volumene	18%-kal	lett	
magasabb,	 mivel	 terméseredménye	 jelentősen	 meghaladta	 az	 átlagtól	
elmaradó	 2017.	 évit.	 A	 takarmánynövények	 termelési	 volumene	 3,3,		
a	gyümölcsféléké	14%-kal	bővült,	a	burgonyáé	–	területének	csökkenése	
ellenére	–	azonos	volt	az	egy	évvel	korábbival.	Az	ipari	növények	kibocsá-
tása	4,8,	a	kertészeti	termékeké	2,4%-kal	maradt	el	a	2017.	évitől.	Az	állat-
tenyésztés	teljes	termelési	volumene	5,7,	ezen	belül	az	élő	állatoké	8,1,		
az	állati	termékeké	mindössze	0,6%-kal	múlta	felül	az	egy	évvel	korábbit.

3.	ábra
A mezőgazdasági termelés volumenváltozása az előző évhez 
képest
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•	 2018-ban	 a	 folyó	 termelőfelhasználás	 volumenének	 1,8%-os	 bővülése	
mellett	a	mezőgazdaság	bruttó	hozzáadott	értéke	5,9%-kal	nőtt.	A	terme-
lési	tényezők	jövedelme	2,9,	a	vállalkozói	jövedelem	2,6%-kal	haladta	meg	
az	előző	évit.	Az	agrárium	éves	munkaerőegységben	kifejezett	munkaerő-
felhasználása	egy	év	alatt	3,9%-kal	csökkent.	A	termelési	tényezők	mun-
kaerőegységre	jutó	reáljövedelme	(ún.	„A”	mutató)	3,3%-kal	nőtt,	a	növe-
kedés	üteme	az	uniós	tagállamok	rangsorában	az	élmezőnyben	van.

•	 Előzetes	adatok	szerint	a	napraforgó	és	a	nála	kisebb	jelentőségű	bur-
gonya	és	cukorrépa	kivételével	a	főbb	szántóföldi növények 2018. évi 
terméseredménye	 azonos	volt	 a	2017.	 évivel,	 vagy	meghaladta	 azt.		
A	szántó	54%-án	termesztett	gabonafélékből	az	előző	évinél	2,0%-kal	
kisebb	területen	5,7%-kal	nagyobb	hozamot	 takarítottak	be.	Búzából		
a	2017.	évihez	hasonló	mennyiség,	kukoricából	viszont	18%-kal	több	
termett,	elsősorban	a	kedvező	időjárás	miatt.	Az	olajos	magvúak	ter-
méseredménye	kiterjedésükkel	azonos	irányban	változott:	a	repce	ter-
mésmennyisége	 7,2%-kal	 nőtt,	 a	 napraforgóé	 9,4%-kal	 csökkent.		
A	 lucernatermesztés	 színvonala	 az	 előző	 évihez	 hasonlóan	 alakult.		
A	 kukorica	 és	 a	 napraforgó	 termésátlaga	 a	 2017.	 évinél	magasabb,		
a	lucernaszénáé	majdnem	azonos,	a	búzáé,	a	cukorrépáé	és	a	repcéé	
alacsonyabb	volt.

•	 A	 főbb	 haszonállatok egyedszáma 2018-ban	 eltérően	 változott.		
A	szarvasmarha-állomány	2010	vége	óta	tartó	gyarapodása	folytatódott.	
A	 gazdálkodók	 december	 1-jén	 885	 ezer	 szarvasmarhát	 istállóztak,		

15	ezerrel	többet	az	egy	évvel	korábbinál.	A	sertésállomány	(2,9	millió	
egyed)	2015	óta	tartó	csökkenése	az	év	végére	megállt.	A	juhok	száma	
egy	 év	 alatt	 3,3%-kal,	 1,1	 millió	 egyedre	 csökkent.	 A	 tyúkállomány		
(30,7	millió	egyed)	3,7%-kal	kevesebb	lett,	ugyanakkor	a	teljes	létszám	
36%-át	képviselő	tojóké	majdnem	azonos	volt	az	egy	évvel	korábbival.

•	 2018 decemberében az ipari termelés	volumene2	5,4%-kal	nagyobb	
volt,	mint	az	előző	év	azonos	hónapjában.	Az	ipari	export	összehasonlító	
áron	4,4,	a	belföldi	értékesítések	7,2%-kal	bővültek.	Munkanaphatástól	
megtisztított	adatok	alapján	az	ipar	kibocsátása	5,7%-kal	nőtt.

•	 Az	egész	évet	tekintve	2018-ban az ipari termelés	volumene	3,6%-kal	
meghaladta	az	előző	évit,	ezzel	a	2013	óta	tartó	emelkedő	tendencia	foly-
tatódott.	Az	elmúlt	években	a	növekedés	motorját	alapvetően	az	export	
bővülése	jelentette,	2018-ban	azonban	a	belföldi	értékesítések	volumene	
nagyobb	mértékben	 (6,8%-kal)	 emelkedett	mint	 a	 külpiaci	 eladásoké	
(1,4%),	így	az	export	ipari	értékesítésen	belüli	súlya	az	egy	évvel	koráb-
binál	alacsonyabb,	63%	volt.

4.	ábra
Az ipari termelés és értékesítés volumenváltozása az előző évhez 
képest
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•	 2018-ban	az	 ipari ágak	közül	a	meghatározó	(96%-os)	részesedéssel	
bíró	 feldolgozóipar	 termelése	 3,7%-kal	 nagyobb,	 az	 energiaiparé		
3,3%-kal	kisebb	volt	az	előző	évinél.	A	csekély	súlyú	bányászat	kibocsá-
tása	54%-kal	nőtt,	döntően	a	kőolaj-	és	földgázkitermeléssel	kapcsola-
tos	feltáró	tevékenységek,	valamint	az	élénk	építőipari	keresletet	kiszol-
gáló,	 elsősorban	 az	 útépítésekhez	 szükséges	 alapanyagokat	 előállító	
kőfejtés,	homok-	és	agyagbányászat	volumennövekedése	miatt.

•	 A	feldolgozóiparon	belül	a	legnagyobb	súlyt	képviselő	járműgyártás	kibo-
csátása	 gyakorlatilag	 megegyezett	 a	 2017.	 évivel	 (–0,1%).	 Ezen	 belül		
a	közútigépjármű-gyártás	volumene	csökkent,	a	másik	nagy	részarányú	
terület,	a	közútijármű-alkatrész	gyártása	bővült.	A	szinte	teljes	egészében	
külpiacra	 termelő	 elektronikai	 ipar	 termelése	 összehasonlító	 áron		
6,8%-kal	emelkedett,	a	növekedés	üteme	negyedévről	negyedévre	fokoza-
tosan	gyorsult.	A	hasonló	súlyú,	a	feldolgozóipari	termelés	több	mint	tize-
dét	előállító	élelmiszeripar	kibocsátása	4,9%-kal	nagyobb	volt	az	egy	évvel	
korábbinál,	 amihez	 leginkább	 a	 húsipar	 és	 az	 italgyártás	 teljesítménye	
járult	 hozzá.	 A	 feldolgozóipar	 alágai	 közül	 a	 legnagyobb	 mértékben		
(15%-kal)	a	gumi-,	műanyag-	és	építőanyag-ipar	bővült,	ebben	a	gumiipa-
ri	export	növekedése,	a	műanyagipar	termékei	iránti	belső	kereslet	fokozó-
dása	és	az	építőipari	expanzió	egyaránt	szerepet	játszott.	A	másik	közepes	
súlyú	alág,	a	kohászat,	fémfeldolgozás	kibocsátása	6,8%-kal	nőtt,	főleg		
a	kiemelkedő	 I.	 félévi	 teljesítményének	köszönhetően.	A	 feldolgozóipari	
termelés	5–6%-át	adó	területek	közül	a	kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozás	
bővülését	a	hazai	kereslet	kedvező	alakulása	eredményezte,	a	vegyianyag-,	
-termék-gyártás	értékesítései	pedig	mindkét	irányban	növekedtek.	A	gép-,	
gépiberendezés-gyártás	volumene	ugyanakkor	8,1%-kal	elmaradt	az	előző	
évitől,	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.
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1. tábla
A feldolgozóipari termelés* szerkezete és alakulása, 2018

(%)

Feldolgozóipari alág Termelési érték  
megoszlása

Volumenváltozás  
az előző év azonos 
időszakához képest

Járműgyártás 27,9 –0,1
Elektronikai ipar 11,9 6,8
Élelmiszeripar 10,6 4,9
Gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar 8,9 14,9
Kohászat, fémfeldolgozás 8,7 6,8
Gép, gépi berendezés gyártása 5,9 –8,1
Vegyi anyag, termék gyártása 5,6 5,8
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 5,2 6,6
Villamos berendezés gyártása 4,6 8,9
Fa-, papír- és nyomdaipar 3,4 7,2
Egyéb feldolgozóipar 3,0 –1,7
Gyógyszeripar 2,9 –0,3
Textil- és bőripar 1,5 –3,7

Feldolgozóipar összesen 100,0 3,7

* A legalább 5 főt foglalkoztató feldolgozóipari vállalkozások körében.

• 2018-ban az ipari termelés volumene minden régióban meghaladta  
az előző évit. Pest régióban nőtt a legnagyobb mértékben (9,5%-kal)  
a kibocsátás, a többi régióban 0,5–7,7%-os bővülést mértünk.4

• A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok5 összes új rendelésének volume-
ne 2018 decemberében 1,3%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos 
hónapjában. December végén az összes rendelésállomány volumene 
7,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

• 2018 decemberében az építőipari termelés összehasonlító áron számí-
tott értéke közel 18%-kal nagyobb volt a 2017. decemberinél. (Az előző 
havihoz mérten a termelés szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 
volumene 2,4%-kal csökkent.) A kibocsátás mindkét építményfőcso-
portban jelentősen bővült: az épületek építésének volumene 15, az egyéb 
építményeké 22%-kal.

5. ábra
Az építőipari termelés alakulása
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• Az építőipar ágazatai közül decemberben az épületek építésében 21,  
az egyéb építmények építésében 19, a speciális szaképítésben 15%-kal 
növekedett a termelés volumene az egy évvel korábbihoz mérten.  
Az ágazatok előbbi sorrendjében a termelési érték 30, 26 és 44%-os 
arányban oszlott meg.

• Az építőipari kibocsátás 2018. január–decemberi volumene ugyancsak 
jelentősen, 22%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A 3,3 ezer 
milliárd forintot meghaladó éves termelési érték 54%-a épületeken, 
46%-a egyéb építményeken végzett tevékenységből adódott, előbbi 
volumene 16, utóbbié 31%-kal emelkedett. Az épületek körében üzleti 
célokat szolgáló (pl. ipari, kereskedelmi) létesítményeken, továbbá okta-
tási és lakóépületeken végzett munkák, az egyéb építményeknél pedig 
közlekedésiinfrastruktúra- és közműfejlesztések járultak nagymértékben 
hozzá a növekedéshez.

• Az építőipari munkákra decemberben kötött új szerződések értéke 
összehasonlító áron 72%-kal alacsonyabb volt a 2017. decemberinél, 
ezen belül épületek építésére 21%-kal nagyobb, egyéb építmények kivi-
telezésére – a magas bázishoz mérten – 86%-kal kisebb volumenű szer-
ződés jött létre.

• Az építőipari vállalkozások 2018. végi szerződésállományának értéke 
(1,9 ezer milliárd forint) összehasonlító áron 7,7%-kal elmaradt az egy 
évvel azelőttitől. Ezen belül épületeken végzendő munkákra 7,3, egyéb 
építmények kivitelezésére 7,8%-kal kisebb volumenű megrendelés- 
állománnyal rendelkeztek a vállalkozások a 2017. véginél. A szerződésál-
lomány értékének 17%-a épületek, 83%-a egyéb építmények kivitelezé-
sére vonatkozott.

• 2018-ban az előző évinél 23%-kal több, 17 681 új lakás épült az or- 
szágban. Budapesten 40, Pest régióban 39%-kal több lakást vettek hasz-
nálatba, és a községekben is átlag feletti (30%) volt a bővülés. A lakások 
közel felét Budapest és Pest régióban építették, és a 2,8%-os mérséklő-
dés ellenére továbbra is jelentős volt Nyugat-Dunántúl részesedése, ahol 
a lakások 18%-a épült. (Utóbbi régió teljesítményét meghatározta Győr-
Moson-Sopron megye, ahol országosan az új lakások 14%-a épült, 
ugyanakkor számuk 10%-kal csökkent a 2017. évihez képest). Az építé-
sek súlya eltolódott a vállalkozások felé, az előző évi 49 helyett a lakások 
53%-át építették. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 53%-a 
családi házban, 38%-a többlakásos épületben, 5,0%-a lakóparkban talál-
ható. Az átlagos alapterület 1 m2-rel, 99 m2-re csökkent.

6. ábra
Épített lakások és kiadott építési engedélyek

Ezer darab

A használatba vett lakások száma
A kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma
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• A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 2018 decemberé-
ben 3,7, január–decemberben 6,0%-kal nőtt az előző év azonos idősza-

4 Telephely szerinti adatok alapján.
5 A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások körében.
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kához	képest.	(A	naptárhatástól	megtisztított	adatok	szerint	december-
ben	4,1,	 január–decemberben	6,0%-os	volt	az	emelkedés.)	Az	üzletek	
forgalma	a	szezonálisan	és	naptárhatástól	megtisztított	adatok	alapján	
decemberben	lényegében	nem	változott	az	előző	hónaphoz	képest.

•	 2018-ban	az	összforgalom	45%-át	kitevő	élelmiszer- és élelmiszer jel-
legű vegyes üzletek	eladásai	3,3%-kal	meghaladták	az	előző	évit.	Ezen	
belül	a	forgalom	77%-át	lebonyolító	vegyes	üzleteké	3,9,	az	élelmiszer-,	
ital-,	dohányáru-szaküzleteké	1,4%-kal	emelkedett	2017-hez	viszonyítva.	
A	 nem élelmiszertermék jellegű üzletek	 forgalma	 összességében	
9,0%-kal	nőtt	az	egy	évvel	korábbihoz	képest.	A	tevékenységcsoporton	
belül	valamennyi	üzletcsoportban	bővült	a	 forgalom,	közülük	a	 legna-
gyobb	részarányú	(27%)	bútor-,	műszakicikk-üzletek	eladásai	7,1%-kal	
emelkedtek.	Ez	idő	alatt	a	termékek	széles	körére	kiterjedő,	a	kiskereske-
delmi	üzletek	együttes	forgalmának	mindössze	4,5%-át	adó	csomagkül-
dő	 és	 internetes	 kiskereskedelemben	 27%-os	 volt	 a	 növekedés.		
Az	üzemanyagtöltő állomások forgalma	január–decemberben	6,2%-kal	
emelkedett.

2.	tábla
A kiskereskedelmi üzletek forgalmának alakulása, 2018

(%)

Megnevezés Megoszlás
Volumenváltozás  
az előző évhez 

képest

Élelmiszer jellegű vegyes 34,8 3,9
Élelmiszer, ital, dohányáru 10,3 1,4

Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes 
összesen 45,0 3,3

Iparcikk jellegű vegyes 3,8 13,3
Textil, ruházati és lábbeli 5,7 5,9
Bútor, műszaki cikk 10,4 7,1
Könyv, számítástechnika és egyéb iparcikk 7,3 4,0
Gyógyszer, gyógyászati termék, és illatszer 6,5 8,0
Használt cikk 0,4 2,6
Csomagküldő és internet 4,5 26,6

Nem élelmiszertermék jellegű összesen 38,5 9,0
Üzemanyag 16,5 6,2

Kiskereskedelem összesen 100,0 6,0

•	 2018-ban	a	kiskereskedelmen	kívül	számba	vett	gépjármű- és járműal-
katrész-üzletek	 forgalmában	 az	 egy	 évvel	 korábbihoz	 viszonyítva		
7,5%-os	növekedést	mértünk.

•	 A	kereskedelmi szálláshelyeken 2018 decemberében	827	ezer	vendég	
1,9	 millió	 vendégéjszakát	 töltött	 el,	 ami	 1,0,	 illetve	 1,6%-kal	 nagyobb		
az	 egy	 évvel	 korábbinál.	 A	 külföldivendég-éjszakák	 csekély	 mértékű	
(0,9%-os)	 emelkedését	 a	 belföldivendég-forgalom	némileg	meghaladta	
(2,3%-os).

•	 2018-ban	a	kereskedelmi	szálláshelyeken	a	vendégek	és	az	eltöltött	ven-
dégéjszakák	 száma	 egyaránt	 emelkedett	 –	 5,2,	 valamint	 3,8%-kal	 –		
az	előző	évhez	képest.	A	külföldi	vendégek	15,3	millió,	a	belföldiek	15,6	
millió	 vendégéjszakát	 töltöttek	 el,	 2,4,	 illetve	 5,3%-kal	 többet	 az	 előző	
évinél.	 Mind	 a	 külföldi,	 mind	 a	 belföldi	 vendégek	 körében	 a	 szállodák	
voltak	a	 legnépszerűbbek,	az	eltöltött	vendégéjszakák	több	mint	nyolc-,	
illetve	csaknem	héttizede	a	szállodák	forgalmát	növelte,	2017-hez	képest	
1,8	és	4,3%-kal.	A	turisztikai	régiók	közül	a	külföldről	érkezők	többsége	
(62%)	a	Budapest–Közép-Duna-vidéket,	a	belföldi	látogatók	zöme	(25%)	
–	 a	 régiók	 közötti	 viszonylag	 egyenletesebb	 eloszlásban	 –	 a	 Balatont	
választotta.	Mindkét	régióban	emelkedett	a	vendégéjszakában	mért	ven-
dégforgalom,	egy	év	alatt	2,8,	illetve	3,0%-kal.

7.	ábra
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák  
számának alakulása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 A	küldő	országok	közül	továbbra	is	kiemelkedik	Németország,	2018-ban	
minden	 száz	 külföldivendég–éjszakából	 14-et	 német	 vendégek	 töltöttek	
el.	 A	 külföldi	 forgalom	 mintegy	 hattizedét	 adó	 10	 legnagyobb	 küldő	
országból	–	Ausztria,	Olaszország	és	Szlovákia	kivételével	–	több	vendég-
éjszakát	 regisztráltak,	 mint	 egy	 évvel	 korábban.	 Közülük	 az	 Egyesült	
Államokból	érkezők	vendégéjszakáinak	a	bővülése	volt	a	 legjelentősebb	
(13%).

•	 A	szálláshelyek	2018-ban	folyó	áron	összesen	510	milliárd	forint	bruttó	
árbevételt	 könyveltek	 el,	 9,3%-kal	 többet,	 mint	 egy	 évvel	 korábban.		
A	bevétel	mintegy	hattizede	a	szállásdíjakból,	 további	24,	 illetve	17%-a	
vendéglátásból	 és	 az	 egyéb	 szolgáltatásból	 származott.	 A	 Széchenyi 
Pihenőkártyával	történő	fizetésekből	20,3	milliárd	forint,	az	előző	évivel	
lényegében	megegyező	bevétel	származott.

•	 2018-ban	a	vendéglátóhelyek	 eladási	 forgalmának	volumene	8,9%-kal	
nőtt	2017-hez	képest,	értéke	összesen	1220	milliárd	forintot	tett	ki.

•	 2018-ban	a	nemzetgazdaság	árutonna-kilométerben	kifejezett	áruszállí-
tási	teljesítménye	4,9%-kal	alacsonyabb	volt,	mint	2017-ben.	A	helykö-
zi személyszállítás	 utaskilométer-teljesítménye	 5,4%-kal	 emelkedett,		
a	helyi személyszállításban	1,1%-kal	kevesebb	utazást	regisztráltunk.

•	 2018-ban	295	ezer	személygépkocsit helyeztek első alkalommal forga-
lomba Magyarországon,	8,7%-kal	többet,	mint	a	megelőző	év	során.

8.	ábra
Fontosabb gazdasági jelzőszámok+

(változás	az	előző	évhez	képest)
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+	Az	 iparra,	építőiparra,	kiskereskedelmi	üzletek	 forgalmára,	kereskedelmi	szálláshelyekre	és		
a	külkereskedelemre	vonatkozó	2018.	évi	adatok	előzetesek.
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Termelői és fogyasztói árak
•	 2018-ban	az	ipari	és	a	mezőgazdasági	termékek	termelői	árai,	valamint		
a	fogyasztói	árak	egyaránt	emelkedtek.	Az	árak	alakulására	számos	alap-
anyag	drágulása	mellett	a	lakosság	javuló	jövedelmi	helyzete	és	a	forint	
árfolyamának	változása	is	hatással	volt.

•	 2018 decemberében a mezőgazdasági termelői árak	5,8%-kal	nőttek	
2017	 azonos	 időszakához	 képest,	 ami	 a	 növényi	 termékek	 árának	
10,2%-os	emelkedéséből,	valamint	az	élő	állatok	és	állati	termékek	árá-
nak	1,5%-os	csökkenéséből	adódott.	A	gabonafélék	ára	14%-kal	nőtt,	
ezen	belül	a	búzáé	sokkal	nagyobb	mértékben	(23%),	mint	a	kukoricáé	
(6,3%).	A	gyümölcsök	ára	–	különösen	az	almáé	(–27%)	–	visszaesett	
(15%-kal),	a	zöldségfélék	és	a	burgonya	ára	azonban	jelentősen	emelke-
dett,	30,	illetve	44%-kal.	Az	élő	állatok	ára	nem	változott.

•	 2018-ban a mezőgazdasági termelői árak	2,7%-kal	nőttek	a	2017.	évi-
hez	viszonyítva,	a	növényi	termékek	ára	5,8%-kal	magasabb,	az	élő	álla-
tok	és	állati	termékeké	2,2%-kal	alacsonyabb	lett.	A	zöldségfélék	(16%)	
és	a	burgonya	(17%)	ára	is	nőtt,	a	gyümölcsöké	azonban	14%-kal	csök-
kent	az	előző	évihez	képest.	A	vágósertés	ára	tizedével	visszaesett.

•	 A	mezőgazdasági termelés ráfordítási árai 2018-ban	4,8%-kal	maga-
sabbak	 voltak	 a	 2017.	 évinél,	 a	 folyó	 termelőfelhasználás	 (4,6%)	 és		
a	mezőgazdasági	beruházások	(5,7%)	árszínvonala	is	nőtt.	A	takarmá-
nyok	5,7,	a	műtrágyák	3,7,	a	növényvédőszerek	1,3,	az	állatgyógyászati	
készítmények	1,4,	az	energia	és	kenőanyagok	7,4%-kal	drágultak.	Nőt-
tek	az	épület-	és	a	gépberuházások	(9,4	és	3,7%)	árai	is.	Az	agrárolló	
értéke	98,0%	volt.

•	 Az	ipari termelői árak	két	éve	folyamatosan	emelkednek,	2018 decem-
berében 4,7%-kal	magasabbak	voltak	az	előző	év	azonos	 időszakinál.		
Az	árnövekedés	üteme	augusztus	óta	fokozatosan	lassul.	2018	decem-
berében	 a	 belföldre értékesített	 ipari	 termékek	 6,2,	 az	 exportáltak	
3,9%-kal	kerültek	többe	a	2017.	decemberinél.

•	 2018 egészében	 az	 ipari	 termelői	 árak	 5,5%-kal	 magasabbak	 voltak		
az	előző	évinél.	Az	év	folyamán	az	áremelkedés	ütemét	nagymértékben	
befolyásolta	többek	között	a	munkabérek	növekedése,	a	kőolaj	világpiaci	
árának	–	emelkedő	és	csökkenő	ciklusokat	egyaránt	magába	foglaló	–	
alakulása,	a	nemzetközi	villamosenergia-piacon	történt	jelentős	drágulás	
és	a	forint	árfolyamváltozása.	Az	ipari	ágak	közül	a	nagy	súlyú	feldolgo-
zóiparban	átlagosan	5,0,	az	energiaiparban	8,3,	a	kis	részarányú	bányá-
szatban	5,8%-kal	nőttek	az	árak.

•	 A	belföldre értékesített	 ipari	 termékek	 2018-ban	 átlagosan	 6,0%-kal	
kerültek	többe	a	2017.	évinél.	Ezen	belül	a	hattizednyi	súlyt	képviselő	fel-
dolgozóiparban	 5,9,	 a	 több	mint	 egyharmadnyi	 súlyú	 energiaiparban	
6,6%-kal	emelkedtek	az	árak.	Valamennyi	feldolgozóipari	alágban	drá-
gultak	a	termékek,	a	legnagyobb	mértékben,	19%-kal	a	–	globális	piaci	
hatásoknak	erősen	kitett	–	kokszgyártás,	kőolaj-feldolgozásban.	Ebben		
a	 relációban	 a	 legjelentősebb	 súlyú	 élelmiszeriparban	 az	 átlagosnál	
kisebb	mértékben,	2,5%-kal	nőttek	az	árak.

•	 Az	 ipari	 exportértékesítés	 árai	 5,2%-kal	 emelkedtek	 az	 előző	 évihez	
viszonyítva.	A	feldolgozóiparban	4,7,	a	kis	súlyt	képviselő	energiaipar-
ban	–	több	globális	tényező	árfelhajtó	hatása	miatt	–	17%-os	drágulás	
történt.	A	feldolgozóiparon	belül	a	legnagyobb	értékű	exportbevételt	rea-
lizáló	járműgyártás	külföldre	értékesített	termékei	6,1,	a	második	legna-
gyobb	 súlyú	 elektronikai	 iparéi	 1,9%-kal	 kerültek	 többe	 az	 egy	 évvel	
korábbinál.

•	 Az	építőipari termelői árak 2018 IV. negyedévében	11%-kal	emelked-
tek	a	2017.	azonos	negyedévihez	képest,	nagyobb	mértékben,	mint	az	év	
előző	 negyedéveiben.	 Az	 építőipari	 ágazatok	 közül	 az	 árnövekedés		
az	épületek	építése	területén	volt	a	legnagyobb	(13%),	az	egyéb	építmé-
nyek	építésében	8,0%-os,	a	speciális	szaképítésben	az	építőipari	átlag-
gal	megegyező	árnövekedés	következett	be.	Az	árak	az	előző	negyedévi-
hez	képest	átlagosan	2,3%-kal	nőttek.

•	 2018-ban az építőipari árak	átlagosan	9,5%-kal	haladták	meg	a	2017.	
évit,	ezen	belül	az	épületek	építése	ágazatban	12,	a	speciális	szaképítés-
ben	 9,6,	 az	 egyéb	 építmények	 építésében	 7,0%	 volt	 a	 növekedés.		
Az	áremelkedés	üteme	az	építőipar	mindhárom	ágazatában	magasabb	
volt,	mint	az	előző	tíz	év	bármelyikében.

•	 2018-ban	az	infláció	mértéke	2,8%	volt,	szemben	a	2017.	évi	2,4%-kal.	
2019. januárban a fogyasztói árak	 átlagosan	2,7%-kal	haladták	meg		
az	egy	évvel	korábbit,	a	drágulás	üteme	azonos	volt	a	2018.	decemberi-
vel.	Az	elmúlt	egy	évben	a	szeszes	italok,	dohányáruk	és	az	élelmiszerek	
ára	nőtt	jelentős	mértékben.

9.	ábra
A fogyasztói árak, az ipari belföldi értékesítési árak
és a mezőgazdasági termelői árak változása
(az	előző	év	azonos	időszakához	képest)
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•	 Az	élelmiszerek	árai	2018.	januárhoz	képest	átlagosan	4,2%-kal	emelked-
tek,	az	árváltozás	termékenként	nagymérvű	eltérést	mutatott.	Az	idényáras	
élelmiszerek	21%-kal	drágultak,	elsősorban	a	burgonya	és	a	friss	zöldség	
termelői	árának	növekedése	következtében.	A	főbb	élelmiszerek	és	alko-
holmentes	italok	közül	a	kenyér	5,8,	a	párizsi,	kolbász	5,0,	az	alkoholmen-
tes	üdítőitalok	4,6,	a	tejtermékek	(sajt	nélkül)	2,9,	a	baromfihús	1,8%-kal	
többe,	 a	 sertéshús	1,2%-kal	 kevesebbe	 került	 az	 egy	 évvel	 korábbinál.		
A	tej	átlagosan	8,4%-kal	olcsóbb	lett,	miután	az	UHT	(ultrapasztőrözött)	
és	 az	 ESL	 (hosszabban	 eltartható)	 tej	 áfakulcsa	 2019.	 január	 1-jén		
18%-ról	5%-ra	mérséklődött.	A	cukor	és	a	tojás	árának	10,	illetve	25%-os	
csökkenése	a	magas	bázissal	függött	össze.	A	szeszes italok, dohány-
áruk	átlagosan	6,9%-kal	drágultak.	A	dohányáruk	ára	9,6%-kal	nőtt,	alap-
vetően	a	jövedéki	adó	több	lépcsőben,	legutóbb	2019.	januárban	végrehaj-
tott	emelése	hatására.	A	szolgáltatások	díjai	átlagosan	2,8%-kal	emelked-
tek.	A	ruházkodási cikkek	ára	1,5,	a	háztartási energiáé	1,2%-kal	nőtt.	
Utóbbi	 főcsoportban	a	palackos	gázt	12,	a	 tűzifát	és	a	szenet	7,8%-kal	
magasabb	áron	 lehetett	megvásárolni	az	egy	évvel	korábbinál.	A	 tartós 
fogyasztási cikkek	ára	0,8%-kal	múlta	felül	a	2018.	januárit	a	járművek	és	
a	tartós	háztartási	cikkek	drágulása	miatt.	A	fogyasztásban	nagy	súlyt	kép-
viselő	 járműüzemanyagok	 ára	 3,0%-kal	 alacsonyabb,	 a	 gyógyszereké,	
gyógyáruké	1,5%-kal	magasabb	volt	az	egy	évvel	korábbinál.

10.	ábra
A fogyasztói árak változása az egy évvel korábbihoz képest  
kiadási főcsoportonként, 2019. január

Élelmiszerek

Szeszes italok, dohányáruk

Ruházkodási cikkek

Tartós fogyasztási cikkek

Háztartási energia

Egyéb cikkek, üzemanyagok

Szolgáltatások

ÖSSZESEN

%

6,9

4,2

2,8
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1,2

0,8

2,7
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•	 Egy hónap alatt,	2018.	decemberhez	viszonyítva	a	fogyasztói	árak	átlago-
san	0,3%-kal	emelkedtek.	Az	árváltozást	többek	között	bizonyos	élelmisze-
rek	 (pl.	 idényáras	 élelmiszerek,	 cukor,	 kakaó,	 liszt),	 a	 szeszes	 italok,	
dohányáruk	 drágulása,	 illetve	 a	 járműüzemanyagok	 és	 –	 a	 szezon	 végi	
kiárusítások	eredményeként	–	a	ruházkodási	cikkek	árcsökkenése	alakította.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok
•	 Az	előzetes	népmozgalmi	adatok	alapján	2018. decemberben	7184	gyer-
mek	született,	5,3%-kal	kevesebb	a	2017.	azonos	havinál.	A	halálozások	
száma	 ugyanakkor	 emelkedett:	 12	 188-an	 haltak	 meg,	 ami	 5,7%-kal	
haladja	meg	a	2017.	decemberi	értéket.	A	születések	és	a	halálozások	
egyenlegéből	 adódó	 természetes	 népességfogyás	 5004	 fő	 volt,	 ez		
27%-os	növekedést	jelent	2017	azonos	hónapjához	képest.	A	házasság-
kötések	száma	8,2%-kal	mérséklődött:	a	hónap	folyamán	2105	pár	kötött	
házasságot,	189-cel	kevesebb,	mint	2017.	decemberben.	

•	 2018-ban	 89	 800	 gyermek	 született,	 1,9%-kal,	 azaz	 1777	 újszülöttel	
kevesebb	a	2017.	 évinél.	A	halálozások	 száma	 is	mérséklődött,	 az	 év	
folyamán	131	100	személy	hunyt	el,	0,4%-kal,	574	fővel	kevesebb,	mint	
2017-ben.	Az	élveszületések	és	a	halálozások	egyenlegeként	41	300	fő	
természetes	 fogyás	 alakult	 ki,	 ami	 3,0%-kal,	 1203	 fővel	 több	 az	 egy	
évvel	 korábbinál.	 Emelkedett	 a	 házasságkötések	 száma:	 2018-ban		
50	900	pár	kötött	házasságot,	0,6%-kal,	328-cal	több,	mint	2017-ben.

•	 Ezer	lakosra	9,2	élveszületés	és	13,4	halálozás	jutott.	Az	élveszületések	
ezer	lakosra	jutó	száma	minimálisan,	0,2	ezrelékponttal	csökkent,	a	halá-
lozások	népességszámhoz	viszonyított	aránya	gyakorlatilag	nem	válto-
zott	2017	egészéhez	képest.	Ezer	élveszülöttre	3,4	csecsemőhalálozás	
jutott,	ez	0,2	ezrelékponttal	kevesebb	a	2017.	évinél.

•	 A	teljes termékenységi arányszám	becsült	értéke	2018-ban	1,49	volt,	
megegyezett	a	2017.	évivel.

•	 2018-ban	tovább	javultak	a	munkaerőpiaci	mutatók	az	egy	évvel	korábbi-
hoz	képest:	bővült	a	foglalkoztatottság	és	mérséklődött	a	munkanélküli-
ség.	A	15–74	éves	népességen	belül	a	foglalkoztatottak száma	átlagosan	
4	millió	469	ezer	főt	tett	ki,	48	ezer	fővel	többet,	mint	2017-ben.	(A	foglal-
koztatottak	számának	2018.	évi	szintje	a	munkaerő-felmérés	26	éves	tör-
ténetének	 legmagasabb	 értéke.)	 A	 létszámemelkedés	 teljes	 egészében		
az	elsődleges	munkaerőpiacon	realizálódott,	itt	99	ezer	fős	növekedés	tör-
tént,	ugyanakkor	a	közfoglalkoztatottaké	46	ezer	fővel,	a	külföldön	munkát	
vállalóké	 pedig	 mintavételi	 hibahatáron	 belül,	 5	 ezer	 fővel	 csökkent		
az	előző	évihez	képest.	A	15–64	évesek	közé	4	millió	411	ezer	foglalkozta-
tott	tartozott,	ez	egy	év	alatt	37	ezer	fős	(0,9%-os)	növekedést	jelentett	a	
2017.	évihez	viszonyítva,	foglalkoztatási arányuk	pedig	1,1	százalékpont-
tal,	69,2%-ra	nőtt.	A	nők	és	a	férfiak	éves	foglalkoztatásiarány-javulása	
megegyezett,	egyaránt	1,1	százalékpont	volt,	ugyanakkor	a	férfiakat	maga-
sabb	foglalkoztatási	szint	jellemezte,	mint	a	nőket:	76,3	és	62,3%.

3.	tábla
A foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása  
a 15–64 évesek körében korcsoportonként, 2018

Korcsoport Létszám,  
ezer fő

A ráta

értéke, %
változása az egy évvel 

korábbihoz képest, 
százalékpont

Foglalkoztatottság
15–24 évesek 297,2 29,0 0,0
25–54 évesek 3 417,0 84,1 0,4a)

55–64 évesek 696,4 54,4 2,7
Összesen 4 410,7 69,2 1,1

Munkanélküliség
15–24 évesek 33,6 10,2 –0,5a)

25–54 évesek 119,7 3,4 –0,3 
55–64 évesek 18,4 2,6 –1,0 
Összesen 171,8 3,7 –0,4 
a)	Mintavételi	hibahatáron	belül	változott.

•	 2018-ban	a	15–64	éves	munkanélküliek száma	átlagosan	172	ezer	fő	
volt,	tizedével	(20	ezer	fővel)	kevesebb	az	előző	évinél,	a	munkanélküli-
ségi ráta	3,7%-os	értéke	pedig	0,4	százalékponttal	csökkent.	(A	munka-
nélküliség	 jelenlegi	szintje	a	munkaerő-felmérés	26	éves	 történetének	
legalacsonyabb	értéke.)	A	férfiakat	alacsonyabb	munkanélküliségi	ráta	
jellemezte,	mint	a	nőket	 (3,5	és	4,0%),	ugyanakkor	utóbbiak	körében		
a	2017.	évihez	viszonyított	javulás	nagyobb	mértékű	volt	(0,3	és	0,6	szá-
zalékpont).	A	tartósan,	azaz	 legalább	egy	éve	munkanélküliek aránya	
1,5	százalékponttal,	41,1%-ra,	míg	a	munkakeresés átlagos időtartama	
16,4-ről	15,8	hónapra	mérséklődött.

•	 2018. decemberben	a	teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzet-
gazdasági	szintű6	bruttó átlagkeresete	360	000	forint	volt,	10,2%-kal	
magasabb	az	előző	év	decemberinél.	A	családi	adókedvezmény	 figye-
lembevételével	a	nettó átlagkereset	247	900	forintra	becsülhető,	míg		
az	anélkül	számított	nettó	átlagbér	239	400	forintot	tett	ki.

•	 2018-ban	a	 teljes	munkaidőben	alkalmazásban	állók	nemzetgazdasági	
szinten	átlagosan	havi	bruttó	329	900	forintot	kerestek,	ez	egy	év	alatt	
11,3%-os	növekedést	jelentett.	A	családi	adókedvezmény	figyelembevé-
telével	számított	nettó kereseti átlag	228	000	forintra	becsülhető,	míg	
azt	figyelmen	kívül	hagyva	a	nettó	átlagbér	219	400	forint	volt,	ez	–	akár-
csak	a	bruttó	kereseti	index	esetében	–	11,3%-kal	haladta	meg	a	2017.	
évit.	 (A	 családi	 adókedvezmény	 igénybevételének	 2018.	 évi	 szabályai		
a	kétgyermekes	családok	esetében	a	nettó	keresetek	nagyságát	pozitívan	
befolyásolták.)

•	 A	 keresetek	 éves	 növekedési	 ütemére	 leginkább	 a	 munkaerő-kereslet	
élénkülése,	a	minimálbér	és	a	garantált	minimálbér	8,	illetve	12%-os	eme-
lése,	illetve	a	költségvetési	szféra	egyes	területeit,	továbbá	bizonyos	állami	
közszolgáltató	cégek	dolgozóit	érintő	keresetrendezések	voltak	hatással.

•	 A	közfoglalkoztatottak nélkül	számított	bruttó	és	nettó	átlagkereset	azo-
nos	mértékben,	 10,2%-kal	 volt	 magasabb	 a	 2017.	 évinél.	 Ezen	 belül		
a	 vállalkozásoknál	 alkalmazottak	 nettó	 átlagkeresete	 az	 előző	 évihez	
képest	 10,8%-kal,	 227	 600	 forintra	 nőtt,	 a	 költségvetés területén		
230	000	forintot	kerestek,	ez	9,0%-kal	volt	több	az	egy	évvel	korábbinál,	
míg	a	nonprofit szervezeteknél	dolgozók	nettó	kereseti	átlaga	204	100	
forint	volt,	9,6%-kal	haladta	meg	a	2017.	évit.

•	 A	fogyasztói	árak	2,8%-os	emelkedése	mellett	a	reálkereset	8,3%-kal	volt	
magasabb	az	előző	évinél.	(A	növekedés	mértéke	2017-ben	10,3%	volt.)

•	 A	költségvetési	és	a	nonprofit	szférában	dolgozók	egy	 része,	mintegy		
79	ezer	fő	–	a	2011–2012.	évi	adó-	és	járulékváltozások	ellentételezését	
szolgáló	–	a	keresetbe	nem	tartozó	kompenzációban	részesült,	a	juttatás	
havi	összege	átlagosan	bruttó	8100,	illetve	7300	forint	volt	2018-ban.

11.	ábra
 Fontosabb társadalmi jelzőszámok+

(változás	az	előző	évhez	képest)

Születések száma

Halálozások száma

Bruttó átlagkereset

Reálkereset

–4 –2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 %
2017 2018

–1,6

3,6

12,9

10,3

–1,9

–0,4

11,3

8,3

+		 A	 népmozgalmi	 adatok	 2018.	 évre,	 a	 keresetekre	 vonatkozó	 adatok	 mindkét	 időszakra		
előzetes	adatok.

6	A	legalább	5	főt	foglalkoztató	vállalkozásoknál,	a	költségvetési	intézményeknél	és	a	megfigyelt	nonprofit	szervezeteknél.
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Összefoglaló adatok

Mutató 2018 2018. I. negyedév 2018. II. negyedév 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév

Volumenváltozás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó hazai termék (GDP) 4,9R 4,6R 4,9 5,1R 5,1R

Beruházás+ 17,0 10,5R 16,0R 22,1 16,9
A háztartások tényleges fogyasztása 4,6 5,2R 4,6R 4,4R 4,3

A GDP százalékában
Kormányzati szektor nettó hitelnyújtása, -felvétele .. –0,5 0,1 –0,7 ..

Ezer darab
Az épített lakások száma 17,7 3,4 3,1 3,7 7,5

Mutató 2018 2018. július– 
szeptember

2018. augusztus–
október

2018. szeptember–
november

2018. október– 
december

A 15–64 éves népességen belül, %
Munkanélküliségi ráta 3,7 3,9 3,7 3,7 3,6
Foglalkoztatási arány 69,2 69,5 69,8 69,7 69,5

Mutató 2017 2018. október 2018. november 2018. december 2018. január– 
december

Száma, fő
Élveszületések 91 577 7 982+ 7 307+ 7 184+ 89 800+

Halálozások 131 674 10 921+ 10 468+ 12 188+ 131 100+

Természetes szaporodás/fogyás (–) –40 097 –2 939+ –3 161+ –5 004+ –41 300+

Millió euró
Külkereskedelmi termékforgalom

behozatali értéke 92 602 9 170+ 8 996+ 7 271+ 99 018+

kiviteli értéke 100 680 9 474+ 9 474+ 7 669+ 105 059+

egyenlege 8 078 304+ 478+ 398+ 6 041+

Változás az előző év azonos időszakához képest, %
Behozatal volumene 8,3 7,4+ 5,4+ .. 6,2+a)

Kivitel volumene 5,9 6,4+ 3,9+ .. 4,6+a)

Mezőgazdasági termelői árak 5,6 5,1 4,5 5,8 2,7
Ipari termelés volumene 4,6 6,0+ 4,0+ 5,4+ 3,6+

Ipar belföldi értékesítésének volumene 3,3 11,9+ 6,9+ 7,2+ 6,8+

Ipari exportértékesítés volumene 5,1 4,9+ 1,9+ 4,4+ 1,4+

Feldolgozóipari új rendelések volumene – 5,7+ 2,8+ 1,3+ –
Ipari termelői árak 3,3 6,4 5,1 4,7 5,5
Építőipari termelés volumene 29,7 18,4+ 27,7+ 17,5+ 22,3+

Kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 5,4 6,4+ 5,0+ 3,7+ 6,0+

Kereskedelmi szálláshelyek
összes vendégei 6,9 8,0+ 6,5+ 1,0+ 5,2+

összes vendégéjszakái 7,7 5,4+ 3,7+ 1,6+ 3,8+

Alkalmazásban állók létszáma+ 1,6 0,9 1,4 0,8 1,2
Bruttó átlagkereset, nominális+ 12,9 10,8 10,4 10,2 11,3
Nettó átlagkereset, nominális+ 12,9 10,8 10,4 10,2 11,3
Fogyasztói árakb) 2,4 3,8 3,1 2,7 2,8
a) 2018. január–november.
b) 2019. január: 2,7%.
..  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

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

TÁBLÁZATOK

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qpt001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsma008a.html
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