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Kiskereskedelem, 2014. március, második becslés

2013. július 1-jétől átalakult a dohánytermékek kiskereskedelmének 
szerkezete. Egyidejűleg a kiskereskedelmi adatok forrásában is válto-
zás következett be: 2013 júliusától rendelkezésre állnak a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. teljes körű adatállományai. Ezért az 
idősorban törés állt elő: 2014 első hat hónapjának kiskereskedelmi 
adatai a fentiek miatt nem összehasonlíthatók 2013 első hat hónapjá-
nak adataival. 

Az összehasonlíthatóság érdekében a korábbi mintavételes adat-
gyűjtésünk adatait is közöljük, eszerint 2014. márciusban 6,0%-kal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztított volumene az 
előző év azonos időszakához képest. Az új dohányforgalmi adatok és a 
korábbi, mintavételes adatgyűjtés szerint számított kiskereskedelmi 
volumenindexek az 1. és a 2. táblában, illetve itt érhetők el!

A dohánykereskedelem átalakulásával párhuzamosan kialakított 
online pénztárgéprendszer hatására a bevallott forgalom is megnőtt 
(„kifehéredett”). Az új (Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től 
származó) adatforrás alapján 2014 márciusában 2013 márciusához 
képest 8,5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól meg-
tisztított volumene. Az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes kiske-
reskedelemben 8,1%-kal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 
8,5%-kal, míg az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,5%-kal emelke-
dett az értékesítés volumene.

1. ábra
Kiskereskedelmi forgalom volumenindexei

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és 
internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 2014. márciusban  
701 milliárd forint volt, 42 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban.

2014. márciusban az országos kiskereskedelmi forgalom közel fele az 
élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben (48,0%), egyharmada 
(33,8%) a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, a fennmaradó 18,2% 
pedig az üzemanyagtöltő állomások hálózatában realizálódott.

1. tábla
Kiskereskedelmi forgalom volumenindexei*  
(előző év azonos időszaka = 100,0)

Időszak

Naptárhatástól megtisztított Kiskeres- 
kedelem 

 összesen, 
 kiigazí- 
tatlan  

(nyers) adat

élel- 
miszer-

kiskeres-
kedelem

nem élel-
miszer-

kiskeres-
kedelem

üzem-
anyag-

kiskeres-
kedelem

kiskeres-
kedelem 

 összesen

2013. március 99,5 96,0 94,9 97,4 99,5
 április 103,0R 99,6 106,4 102,7 100,6
 május 100,9 102,0 105,3 102,2 102,2
 június 98,0 99,7 102,4 99,6 99,1

július 103,9 101,0 103,1 102,6 103,1
augusztus 105,6 101,0 101,8 103,4 102,9
szeptember 103,9 100,2 103,1 102,2 102,7
október 105,9 103,3 103,7 104,5 104,5
november 108,3R 104,8R 105,0 106,5R 106,0R

december 104,2 102,5R 105,0R 103,5R 104,0R

január–december 102,3 100,4 102,3 101,6R 101,8R

2014. január+ 108,5 104,1 104,1 106,2 106,2
február+ 108,2 104,7 106,4 106,7 106,7
március+ 108,1 108,5 109,5 108,5 106,4
január–március+ 108,3 105,8 106,8 107,1 106,4

* A KSH az élelmiszer-kiskereskedelem forgalmán belül a dohányáru-szaküzletek forgalmának megál-
lapításához a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től átvett teljes körű dohányforgalmi adato-
kat alkalmazza.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a 
forgalom volumene márciusban 8,1%-kal nőtt. Az élelmiszer-kiskereske-
delmen belül a forgalom döntő hányadát (78,7%) az élelmiszer jellegű 
vegyes üzletek adták, ahol az értékesítés volumene 3,8%-kal csökkent, 
miközben az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké – a dohány-kiske-
reskedelmet érintő jogszabályi változások miatt – 120,8%-kal volt több, 
mint 2013. márciusban.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene március-
ban 8,5%-kal emelkedett 2013 hasonló időszakához képest. Növekedtek 
az eladások a textil-, ruházati és lábbeli- (22,0%), az iparcikk jellegű 
vegyes- (18,6%), a bútor-, műszakicikk- (14,7%), a gyógyszer-, 
gyógyászatitermék- és illatszer- (3,7%) valamint a használtcikk-üzletek-
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ben (2,9%). A forgalom az előző évinél kisebb volumenű volt a könyv-, 
számítástechnika-, egyéb iparcikküzletekben (3,3%). 

A korábbi időszakhoz hasonlóan folytatódott a bővülés (3,7%) az árucik-
kek széles körére kiterjedő csomagküldő és internetes kiskereskedelemben.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalma márciusban nőtt, volumene 
9,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Az európai statisztikai rendszerben a kiskereskedelembe nem számító 
gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai márciusban 15,3%-kal nőttek.

2014. január–márciusban a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól 
megtisztított volumene 7,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva.

A dohány-kiskereskedelmi forgalommal kapcsolatos  
változások 
A kiskereskedelem volumenére vonatkozó becslések havi reprezentatív adat-
gyűjtésekre épülnek, amelyek kiterjednek a kiskereskedelemi hálózat vala-
mennyi üzlettípusára.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kis-
kereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 2013. július 1-jétől jelentő-
sen átalakította a dohánytermékek kiskereskedelmének szerkezetét. Míg 
2013. július 1. előtt a dohányforgalom a legtöbb üzlettípusban jelen volt, a 
jogszabály életbe lépése óta csak a nemzeti dohányboltok forgalmazhatnak 
dohánytermékeket. Mindez elsősorban azokra az üzlettípusokra (például az 
élelmiszer jellegű vegyes boltokra) gyakorolt hatást, amelyek esetében a 
dohánytermékek forgalma jelentős súlyt képviselt. 

A 2012 végén alakult Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. teljes 
körűen gyűjti és ellenőrzi a nemzeti dohányboltok forgalmi adatait. Fentiekre 
való tekintettel a KSH 2014. március 10-től (visszamenőleg) átveszi a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. forgalmi adatait, és azt beépíti a korábbiak-
ban is alkalmazott havi, kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó reprezentatív 
adatgyűjtés adatbázisába. 

A dohánykereskedelem átalakulásával párhuzamosan kialakított online 
pénztárgéprendszer hatására a bevallott forgalom megnőtt („kifehéredett”), 
elsősorban e miatt az idősorban törés keletkezett, ami megnehezíti az ada-
tok összehasonlítását. A 2013. július előtti időszakra – információk hiányá-
ban – az új kiskereskedelmi forgalom tartalmával megegyező bázis nem 
becsülhető.

2. tábla
A korábbi adatforrás szerinti kiskereskedelmi forgalom volumen-
indexei* (előző év azonos hó = 100,0)

Időszak

Naptárhatástól megtisztított Kiskeres- 
kedelem 

 összesen, 
 kiigazí- 
tatlan  

(nyers) adat

élel- 
miszer-

kiskeres-
kedelem

nem élel-
miszer-

kiskeres-
kedelem

üzem-
anyag-

kiskeres-
kedelem

kiskeres-
kedelem 

 összesen

2013. július 101,2 101,0 103,1 101,4 101,8
 augusztus 101,3 101,0 101,8 101,4 100,9
 szeptember 99,8 100,1 103,1 100,5 100,9
 október+ 101,9R 103,2R 103,7 102,7R 102,7R

 november+ 104,1R 104,8R 105,0 104,6R 104,2R

 december+ 100,4 102,5R 105,0R 101,8 102,2R

január–december 100,4R 100,4 102,3 100,8 100,9
2014. január+ 103,4 104,1 104,1 103,8 103,8

február+ 103,2 104,7 106,4 104,3 104,3
március+ 103,2 108,5 109,5 106,0 104,0
január–március+ 103,3 105,8 106,8 104,7 104,0

* Az összehasonlíthatóság érdekében a dohányáru-szaküzletek forgalmának a korábbi, mintavételes 
adatgyűjtés alapján becsült adat.
+ Előzetes adat.
R Revideált adat.

Módszertani megjegyzések
A kiskereskedelmi forgalom havi alakulásáról a folyamatosan bővülő infor-
mációk alapján három időpontban jelenik meg adat: az első a tárgyidőszakot 
követő 35. nap (t+35 nap, első becslés), a második a tárgyidőszakot köve-
tő 55. nap (t+55 nap, második becslés) és a harmadik a tárgyidőszakot 
követő egy év (t+ egy év, végleges adat). A 2014. márciusra vonatkozó 
második becslésünk – részletes bontásban – az Adatok menü Táblák 
(Stadat) menüpontjából tölthető le.

Az idősorok bővülésével a naptárhatástól megtisztított, a szezonálisan 
kiigazított és a trendadatok is visszamenőlegesen módosulhatnak. 
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A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

A szezonális kiigazításról részletek itt,  
a módszertani megjegyzések a www.ksh.hu oldalon találhatóak.

Bővebb információ: Részletes táblázatok

Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

Információszolgálat
Telefon: (+36-1) 345-6789

Bővebb információ az Európai Unió 28 tagországáról:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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