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Magyarország nemzeti számlái, 2016 (2. előzetes adatok)

2016-ban Magyarország folyó áron számított bruttó hazai terméke  
(GDP-je) 35 420,3 milliárd forint volt, változatlan árakon számítva  
2,2%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. Az egy főre jutó bruttó hazai 
termék összege 3 millió 609 ezer forint, vásárlóerő-paritáson számol-
va 19 755 euró volt. 2016-ban a kormányzati szektor hiánya a nemzeti 
számlák előzetes adatai alapján 656,5 milliárd forint volt, a GDP 1,9%-a.

Kiadványunkban a nemzeti számlák 2016. évi II. előzetes, valamint 2015. 
évi végleges adatait adjuk közre, amelyeket a 2014-ben bevezetett ESA2010 
módszertan szerint állítottunk össze. A most végrehajtott számítások során 
az alábbi okokból történtek változtatások a korábban közreadott adatokhoz 
képest:

 – a módszertanban két területet (a lakásszolgáltatás becslését, illetve a 
külföldre fizetett és a külföldről kapott munkavállalói jövedelem számí-
tását) érintő változtatás miatt;

 – az ESA2010 bevezetésekor kért derogáció megszűnése miatt (az 
értéktárgyak beszerzése és eladása egyenlegének beemelése a bruttó 
felhalmozás adatokba);

 – egyéb, kisebb módszertani változások, adatellenőrzés és revízió.

A mostani, 2016-ra vonatkozó kiadványunkban szereplő előzetes nemze-
ti számlák összeállításakor a számításokhoz szükséges, 2016-ra vonatkozó 
adatforrások csak részlegesen állnak rendelkezésre, ezért valamennyi 
2016-os adat előzetes, a végleges adatok ettől eltérhetnek. A teljes körű 
információk alapján készülő 2016. évi nemzeti számlák 2018. szeptember 
végén jelennek meg.

További részletes adatok elérhetők a KSH honlapján az Adatok/Táblák 
között, valamint a Tájékoztatási adatbázisban. A negyedéves idősorokat 2017. 
november 14-én frissítjük, a 2017. III. negyedéves GDP-gyorsbecsléssel 
azonos időben.
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folyó áron, millió forint % folyó áron, millió forint % % százalékpont
2013  30 247 077    119 728 0,4  29 455 330    116 331 0,4 102,1 0,0
2014  32 591 713    191 565 0,6  31 231 145    189 185 0,6 104,2 0,2
2015  34 324 110    325 098 0,9  32 795 702    391 517 1,2 103,4 0,3
2016 35 420 320 – – 34 545 513 – – 102,2 –

A változtatások hatása a GDP-re és a GNI-ra
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