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Gazdasági növekedés 

 

Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült 

prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb gazdasági bővülést 

vártak, a fennálló politikai kockázatok, és a több helyen is éles regionális konfliktusok 

ellenére. Ehhez alapvetően hozzájárulnak az alacsony energia- és a mérséklődő 

nyersanyagárak, noha ez nem minden ország számára kedvező. Az első hónapok nem 

mindenben igazolták a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásokat. A világgazdaságban 

jelentős kockázatot jelent a kínai gazdaság bizonyos feszültségeinek kiéleződése, amely 

érzékelhető gondokat okoz a kínai pénzügyi rendszerben, a beruházásoknál, és érinti a kínai 

importot is. Mivel ma már Kína a világ második legnagyobb gazdasága, értelemszerűen 

komoly hatással van a partnereire. 

A Nemzetközi Valutaalap legújabb prognózisa valamelyest visszafogottabb a globális 

gazdaság növekedésének várható mértékét illetően. Az előző két évben egyaránt 3,4%-kal 

bővült a világgazdaság; az IMF szakértői tavaszi prognózisukban erre az évre 3,5%-os, míg 

jövőre 3,8%-os GDP emelkedést vártak. Az idei kilátásokat most 3,3%-ra mérsékelték, míg a 

jövő évit változatlanul hagyták, azaz megerősítették. Ezen belül a fejlett gazdaságokra szóló 

előrejelzés néhány ponton módosult. Összességében a nyári prognózis is megerősíti a 

növekedés gyorsulását ezekben az országokban, de ennek időbeli alakulását változtatja. A 

fejlett országokban összességében 2013-ban 1,4%-kal, míg a múlt évben 1,8%-kal nőtt a 

bruttó hazai termék. Az idei évre és jövőre korábban 2,4%-os bővülést vártak. Az idei becslést 

visszavették – a szintén gyorsulást jelentő – 2,1%-ra, míg a 2016. évi várakozás nem 

változott. 

Amíg a kínai gazdaság növekedési kilátásait változatlanul hagyták, addig az Amerikai 

Egyesült Államok gazdaságának bővülését ma pesszimistábban ítélik meg az IMF szakértői. 

Tavasszal még azt valószínűsítették, hogy az elmúlt két évben megfigyelt 2,2%-os, illetve 

2,4%-os GDP emelkedést a következő két évben 3,1%-os növekedési ütem követi, most az 

idei évre a tavalyit alig meghaladó, 2,5%-os mértékkel számolnak, és a 3%-os dinamika 

elérését csak jövőre várják. Ez a változás értelemszerűen kihat sok ország export kilátásaira, 

ezen keresztül a világgazdaság széles szegmensére. Az eurózóna javuló helyzetére vonatkozó 
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prognózis nem módosult; míg 2013-ban 0,4%-kal mérséklődött, a múlt évben pedig 1%-ot el 

nem érő mértékben, pontosan 0,8%-kal bővült a GDP, a most megerősített becslés az idei évre 

1,5%-ot vár, a jövő évi pedig még 0,1 százalékponttal emelkedett is 1,7%-ra. Ezen belül a 

szakértők megerősítették az idei 1,6%-os, és a jövő évi 1,7%-os német, valamint az idei 1,2%-

os, és a jövő évi 1,5%-os francia prognózist, noha ez utóbbi teljesülése problematikusnak 

tűnik. 

Az eurózónán belül kedvezőbbnek látják a spanyol nemzetgazdaság változását: 3,1%-os, tehát 

jelentős növekedés várható az idén a két évvel korábbi 1,2%-os zsugorodás, és a tavalyi 1,4%-

os bővülés után. Olaszország is kilábalt a recesszióból: míg az elmúlt két évben 1,7%-kal, 

illetve 0,4%-kal visszaesett a GDP, addig az idén előrejelzésük szerint 0,7%-kal, jövőre 1,2%-

kal bővülhet. Némileg lassulhat a brit gazdaság – így sem lebecsülhető mértékű – bővülése: a 

múlt évi 2,9%-ot az idén 2,4%, jövőre pedig 2,2% követheti. A kanadai gazdaság is 

visszafogottabban fejlődik: a tavalyi 2,4%-ot az idén várhatóan 1,5%, jövőre pedig 2,1% 

követi. Japánban a tavalyi stagnálás, 0,1%-os GDP csökkenés után 0,8%-kal, jövőre 1,2%-kal 

emelkedhet a mutató.  

A fejlődő országok gazdasági növekedésének kilátásai alig változtak: az előző két évben 

rögzített, összességében 5%-os, illetve 4,6%-os bővülést az idén a bruttó hazai termék 4,2%-

os, majd jövőre 4,7%-os emelkedése követheti. Érdemi változást jelent a globális gazdaság 

számára, hogy a világgazdaság motorjának szerepét India veheti át Kínától. Miként ettől 

már több éve tart a világ szakmai közvéleménye, a kínai bővülés üteme érzékelhetően lassul, 

noha még így is markánsnak minősíthető: az elmúlt két évben mért 7,7%-os, valamint 7,4%-

os GDP emelkedést az idén 6,8%, jövőre pedig 6,3% követheti. India bruttó hazai terméke 

tavalyelőtt 6,9%-kal, a múlt évben 7,3%-kal nőtt, az idén és jövőre pedig egyaránt 7,5%-kal 

bővülhet. Várhatóan a korábban feltételezettnél kisebb mértékben zsugorodik az orosz 

gazdaság: az elmúlt két évi 1,3%-os, illetve 0,6%-os bővülést az idén a korábban feltételezett 

3,8%-ossal szemben a szintén számottevő, 3,4%-os zsugorodás követheti, míg a jövő évben a 

tavasszal várt 1,1%-os szűkülés helyett a stagnáláshoz közeli 0,2%-os GDP emelkedés látszik 

a legvalószínűbbnek. Várhatóan jelentősen, 0,5%-ra mérséklődik az idén a brazil gazdaság 

bővülésének üteme, és 1,5%-kal zsugorodik a mexikói gazdaság is. 

A magyar gazdaság a múlt évben kiemelkedő dinamikával bővült.  A gazdaság ilyen arányú 

növekedésében az uniós fejlesztési források koncentrált felhasználása dominált. Ennek 

összes előnyével és hátrányával. Az elmúlt éveket az jellemezte, hogy folyamatosan 

lemaradásban voltunk az Európai Unió fejlesztési forrásainak lehívásával. A 2010-ben 

megalakult kormány – többek között – a fejlesztési koordinációs szervezetet is szétverte, 

szinte az összes meghirdetett pályázatot felülbírálta. Ezekkel a lépésekkel gyakorlatilag két 

évre leállította a fejlesztéseket, és akkor is csak nagy nehézségek árán indultak újra a 

projektek. Így a hétéves ciklus utolsó évére, 2013-ra, valamint a szabályok által lehetővé tett 

kétéves elszámolási időszakra maradt a beruházások jelentős részének megvalósítása: a múlt 

évre, amely különösen az uniós nagyberuházások végrehajtásának éve volt, és az ideire, 

amikor minden folyamatban lévő projektet az év végéig pénzügyileg is zárni kell.  
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Ez az összesen három év az alapvető tendenciáktól eltérő gazdasági növekedési ütemet 

tükröz. Az uniós forrásoknak is köszönhetően a 2012. évi 1,5%-os zsugorodást követően 

2013-ban ugyanilyen ütemben bővült, a múlt évben pedig 3,5%-kal gyarapodott a GDP. Az 

idei évben lassuló ütemben, de folytatódik az uniós beruházások sora. Ez a fejlődési ütem 

azonban a jelenlegi gazdaságpolitika mellett nem tartható. A súlyosan elhibázott, 

konfrontatív kormányzati politika, a piac alapvető szabályait felrúgó unortodox magatartás 

taszítja a befektetőket, menekül az országból a működőtőke, és sajnos már a humán tőke is. 

Jellemző a gazdasági növekedés középtávú alakulására, hogy a tavalyi relatíve magas 

ütemmel is 0,8%-kal elmaradtunk a 2008. évi gazdasági teljesítményünk szintjétől, trhát még 

mindig nem értük el azt. Eközben a visegrádi országok és a balti államok egyaránt 

kétszámjegyű bővülést mutattak fel a válság kezdő évéhez viszonyítva. 

A kormány gazdaságpolitikája öt éve a tulajdon- és a jövedelmi viszonyok gyökeres 

átalakítására irányul. Ebben a politikában jelentős eredményeket ért el a jelenlegi vezetés a 

magánnyugdíj-pénztári vagyon erőszakos elvételétől a takarékszövetkezeti hálózat 

átalakításán keresztül a számára nem kívánatos gazdasági szereplők ellehetetlenítéséig, 

valamint a költségvetési és uniós források önkényes osztogatásáig. Eközben leépülnek az 

állami szolgáltatások, ellehetetlenül az oktatás és az egészségügy, ideológiai célokat követ az 

alap- és a szakképzés, felszámolódik a felsőoktatás és a tudomány autonómiája. Látványosan 

kettészakadt a társadalom: a népesség egyharmada a jövedelmi szegénység és a társadalmi 

kirekesztettség helyzetébe került, ezen belül háromnegyed millióan élnek 

mélyszegénységben, és több százezer gyermek az alapvető javakat is nélkülözni kényszerül.  

Az uniós forrásokon kívül az idei növekedést a járműipari konjunktúra jelentős mértékben 

segíti, a hazánkba települt nagy autógyártóknak kiemelkedően magas a rendelésállománya. 

Érződik továbbá a tavalyi választási költségvetés hatása, ez évben várhatóan 2-2,5%-kal nő a 

lakossági fogyasztás. Ez utóbbival kapcsolatban ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 

lakossági fogyasztás tavaly is nőtt, de ez csak a korábbi évek fogyasztás csökkenéséhez 

viszonyítva tűnik jelentősnek. A múlt évben a lakossági fogyasztás szintje még 8 százalékkal 

alatta volt a 2008. évinek, és a várható tendenciákat figyelembe véve még a következő 2 

évben sem éri el azt a szintet. 

Az uniós források kifutó felhasználását, a feldolgozóipari konjunktúrát és a nettó export 

alakulását, valamint a magánberuházások rendkívül alacsony szintjét is figyelembe véve az 

idei évben várhatóan 2,5-2,7%-kal nőhet a bruttó hazai termék, amelyet jövőre – újabb 

ütemcsökkenéssel – 2% körüli emelkedés követhet. Már az idén is jellemző lesz, hogy 

visszatér a korábbi években tapasztalt állapot, azaz a térségünkben a legalacsonyabb 

bővülési ütemek egyikét produkálja a magyar gazdaság, amelyet a jövő évben nagy 

valószínűséggel a sereghajtói pozíció követ. Azaz folytatódik a lecsúszásunk a térségünk 

országaitól, távolodunk fejlettségben a visegrádi és a balti államoktól egyaránt. Sajnos 

számunkra már a kelet-balkáni országok lettek a versenytársak. 
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Foglalkoztatottság, keresetek 

 

Az első félévben – a múlt évhez hasonlóan – érzékelhetően nőtt a foglalkoztatottság, ezen 

belül a statisztikai adatok szerint látványosan. A foglalkoztatottság változásának szerkezete 

ugyanakkor kedvezőtlen; a létszám emelkedésének felét a közmunkások és a külföldön 

dolgozók számának növekedése teszi ki. A másik fele az építőipari létszám és a 

mezőgazdaságban dolgozók számának növekedéséből adódik, ami nem fenntartható; az 

építőipari rendelésállomány drasztikus csökkenése létszámcsökkenést vetít előre, és az 

agráriumban is a pillanatnyi konjunktúra határozza meg a foglalkoztatottak számát. A 

feldolgozóiparban és a piaci szolgáltatásokban ugyanakkor alig nőtt a létszám. A 

foglalkoztatottság első félévi kedvező számai is csupán azt jelentik a valós hazai 

munkaerőpiacon, hogy azok csak mérsékelten haladják meg a 2008. évi válság előtti szintet.  

A KSH mintavételes lakossági adatfelvétele szerint a második negyedévben a 

foglalkoztatottak száma 4 201 ezer fő volt, 126 ezer fővel, 3,1%-kal több, mint egy évvel 

korábban. A közmunkások száma a második negyedév átlagában 212 ezer fő volt, 45 ezer 

fővel, 26,9%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. A munkaerő-felvétel módszertana 

alapján 108 ezer külföldön dolgozót is hazai foglalkoztatottnak mutatott ki a KSH, létszámuk 

13,8%-kal nőtt egy év alatt. A feldolgozóiparban mindössze 1%-kal, a piaci szolgáltatásokban 

pedig csupán 0,5%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. Mivel a foglalkoztatottságot döntően a 

közmunka program befolyásolja, a legnagyobb mértékben, 6,7%-kal Észak-Magyarországon 

nőtt a dolgozók száma A külföldön dolgozók százezres körét is beleszámítva a 15-64 éves 

népesség foglalkoztatási rátája 63,8% volt, 2,5 százalékponttal magasabb, mint az előző év 

azonos időszakában. A legjobb munkavállalási korúnak tekintett 25-54 évesek foglalkoztatási 

aránya 80,6% volt, 1,8 százalékponttal magasabb az egy évvel azelőttinél, míg az 55-64 

éveseké 45,1% volt, szemben a tavalyi második negyedévben mért 41,3%-kal. 

Az aktív munkanélküliek száma a második negyedévben 310 ezer fő volt, 49 ezer fővel, 

13,6%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. A rendelkezésre álló első 

negyedéves adatok szerint 320 ezren voltak azok, akik szerettek volna dolgozni, de nem 

kerestek aktívan munkát, mert esélytelennek látták a munkaerőpiacon a helyzetüket; közülük 

67 ezer főt sorolt a KSH a passzív munkanélküliek csoportjába. A munkaerő-felvétel 

módszertana alapján számított munkanélküliségi ráta, amely az aktív munkanélküliek 

figyelembe vételével meghatározott mutató, a második negyedévben 6,9% volt, 1,2 

százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A 25 éven aluliak között továbbra is 

rendkívül magas, 17,8% volt, a munkanélküliek aránya, annak ellenére, hogy egy év alatt 2,9 

százalékponttal mérséklődött. Továbbra is súlyos gond a tartós munkanélküliség: az 

álláskeresők csaknem fele, 48,5%-a legalább egy éve reménytelenül keresett munkát; a 

munkanélküliség átlagos időtartama meghaladta a másfél évet: 19 hónap volt, szemben az egy 

évvel korábbi 18,5 hónappal. 
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A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők munkanélküliségi rátája is nagyon magas, 

17,9% volt, a szakmunkás bizonyítvánnyal, szakiskolai végzettséggel bíróké 7,1%, az 

érettségizetteké 5,8%, míg a diplomásoké 2,4%. Nehéz megbecsülni, hogy alakul a 

munkaerőpiaci helyzet néhány év múlva, amennyiben megvalósul a kormánynak az a 

törekvése, hogy a fiatal korosztályokból lényegesen kevesebben menjenek gimnáziumba és a 

felsőoktatásba, hiszen az érettségi és a diploma érzékelhetően javítja az elhelyezkedési 

esélyeket. A második negyedévben minden régióban csökkent a munkanélküliségi ráta: a 

korábban is kedvező helyzetű térségek közül Nyugat-Dunántúlon az egy évvel korábbihoz 

képest 1,2 százalékponttal 3,6%-ra, Közép-Dunántúlon 1,4 százalékponttal 4,3%-ra, míg 

Közép-Magyarországon 0,8 százalékponttal 5,5%-ra. A kedvezőtlenebb helyzetű térségek 

közül a munkanélküliségi ráta Dél-Dunántúlon 7,4% volt, amely 1,1 százalékponttal, Dél-

Alföldön 8,4% volt, amely 0,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel azelőttinél. A két 

kritikus helyzetű régióban láthatóan a közfoglalkoztatás határozza meg az álláskeresők 

számát: a munkanélküliek aránya Észak-Magyarországon 8,6% volt, amely jelentősen, 2,6 

százalékponttal mérséklődött a múlt év azonos időszakához viszonyítva, ugyanakkor Észak-

Alföldön kevésbé nőtt a közmunkások száma, így ebben a régióban 1,5 százalékpontos 

csökkenés mellett is rendkívül magas, 11,2% volt a trimeszter átlagában a munkanélküliség.   

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma június 

végén 366 900 fő volt, 4,6%-kal kevesebb, mint egy hónappal, és 16,3%-kal alacsonyabb, 

mint egy évvel korábban. Júniusban a foglalkoztatók 39 900 új álláshelyet jelentettek be, 

3,2%-kal kevesebbet, mint egy hónappal, és igen jelentősen, 49,5%-kal kevesebbet, mint egy 

évvel korábban. A nem támogatott, tehát a piaci munkahelyek kínálata gyakorlatilag stagnált, 

míg a közmunka-lehetőségek száma az egy hónappal korábbihoz képest 7,5%-kal, az egy 

évvel azelőttihez viszonyítva pedig alig több mint egyharmadára, 62,5%-kal csökkent. Jól 

láthatóan a foglalkoztatottsági mutatókat a közmunkaprogram határozza meg a munkaerőpiac 

helyett. 

Júniusban a regisztrált munkanélküliek csaknem egyhatoda, 15,9%-a 25 éven aluli fiatal volt, 

csaknem négyötödük, 79,8%-uk az első munkahelyét kereste. Az álláskeresők több mint 

egynegyede, 28,5%-a az 50 éven felüli korosztályhoz tartozott, és a munkanélküliek több mint 

felének, 52,5%-ának nem volt szakképzettsége. Legfeljebb alapfokú képzettséggel 

rendelkezett a munkanélküliek 42,4%-a. A regisztrált munkanélküliek alig több mint 

egynyolcada, 13,6%-a volt jogosult álláskeresési támogatásra, míg a lényegesen kisebb 

összegű szociális segélyben az álláskeresők alig több mint egyharmada, 35,7%-a részesült. A 

munkanélküliek több mint fele, 50,7%-a – az Európai Unióban egyedülálló módon – teljesen 

ellátatlanul maradt. Ennek oka – többek között – az összesen 3 hónapig folyósított 

munkanélküli ellátás, amely minden más tagországban legalább 9 hónapig jár az 

érintetteknek. 

Változatlanul jelentős területi problémák feszítik a munkaerőpiacot, annak ellenére, hogy a 

legmagasabb munkanélküliséggel sújtott keleti megyékben érzékelhetően csökkent az 

regisztrált álláskeresők száma. A két kritikus helyzetű régióban a munkanélküliségi ráta 

változatlanul meghaladta az országos átlag másfélszeresét: Észak-Magyarországon 14,7%, 

míg Észak-Alföldön 13,7% volt az értéke, de Dél-Dunántúlon is kétszámjegyű, 11,1% volt a 



6 
 

munkanélküliek aránya. Június hónapban nyolc megyében kétszámjegyű munkanélküliséget 

mértek, további két megyében is csaknem 10% volt a mutató értéke. Három megyében 

különösen kritikus volt a helyzet: Nógrád megyében 16,8%, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében 15,7%, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15,4% volt a regisztrált 

munkanélküliek aránya. 

A közfoglalkoztatottak száma májusban 194 400 fő volt, 5%-kal több, mint egy hónappal, és 

jelentősen, 89,5%-kal több, mint egy évvel korábban. Az első öt hónap átlagában 5%-kal 

kevesebb közmunkást foglalkoztattak, mint egy évvel korábban. A teljes munkaidőben 

dolgozó közmunkások bruttó átlagkeresete az első öt hónapban 80 300 forint volt, 3,5%-kal 

magasabb, mint a múlt év azonos időszakában. A kifizetett bruttó közmunkás bér alig haladta 

meg a jogszabályban előírt minimálbér háromnegyedét, annak 76,5%-át tette ki. 

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az első öt hónap átlagában a legalább ötfős 

vállalkozásoknál, a költségvetési szerveknél és a jelentősebb nonprofit szervezeteknél – a 

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva – 2 862 ezer fő állt alkalmazásban, 2,2%-kal több, 

mint a múlt év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva az 

alkalmazottak létszáma 2,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A költségvetési 

intézményeknél – a közfoglalkoztatottak nélkül – 698 ezer főt alkalmaztak, 0,9%-kal többet, 

mint a múlt év azonos időszakában. 

A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első öt 

hónapban 242 700 forint volt, 3,5%-kal több az egy évvel korábbinál. A versenyszférában 

259 800 forint volt az átlagos kereset, 3,5%-kal magasabb, mint a múlt év azonos 

időszakában. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül 

hagyva – 240 500 forintot mutatott a keresetek átlaga, 2,5%-kal többet az egy évvel 

azelőttinél. A közszférában és a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak közül 193 ezer fő a nettó keresetének csökkenése miatt átlagosan 9 900, 

illetve 9 400 forint – a keresetbe nem tartozó – kompenzációt kapott a kedvezőtlen adó- és 

járulékváltozások részbeni ellentételezésére. 

Az alkalmazottak nettó átlagkeresete az első öt hónapban 159 ezer forint volt, 3,5%-kal 

magasabb, mint egy évvel azelőtt. A fogyasztói árak az első öt hónapban 0,6%-kal 

mérséklődtek, így a reálkereset érzékelhetően, 4,1%-kal emelkedett. A versenyszférában a 

fizikai dolgozók nettó átlagkeresete 115 600 forint volt, 3,7%-kal több, mint a múlt év azonos 

időszakában; a szellemi dolgozók nettó 256 700 forintos keresete 3,2%-kal haladta meg az 

egy évvel korábbit. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen 

kívül hagyva – 157 500 forint volt az átlagkereset, 2,5%-kal több az egy évvel azelőttinél. 

 

Áralakulás 

 

A magyar gazdaságban lassan megfordul az árak csökkenésének folyamata. A világpiaci 

nyersanyag- és energiaárak továbbra is alacsony szinten vannak, néhány termék esetében 
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tovább csökkennek, a feldolgozóipari árak ugyanakkor a növekvő kereslet hatására az utóbbi 

hónapokban felfelé mozdultak. Ez tükröződik a magyar ipari termelői árakban is. A 

mezőgazdasági árak továbbra is rendkívül alacsonyak, részben az előző két év magas 

terméseredményei következtében, részben azért, mert az orosz embargó hatására árufelesleg 

keletkezett az Európai Unióban. A fogyasztói árak deflációs folyamata egyértelműen 

megfordult, második hónapja nőnek az árak. Ebben szerepet játszik a fogyasztás bővülése, és 

az is, hogy a lakossági energia hatósági árának csökkenése megállt, már nem befolyásolja az 

árindexet, hatása fokozatosan kikerül a bázisból. 

Az ipari termelői árak májusban 1,9%-kal nőttek az előző hónaphoz, és 1%-kal a múlt év 

azonos időszakához képest; az első öt hónapban 1,4%-kal elmaradtak az egy évvel korábbitól. 

Májusban a gyógyszeriparban 9,4%-kal, a gépgyártásban 4,7%-kal, a vegyiparban 4,2%-kal 

emelkedtek, míg a kőolaj-feldolgozásban 9,4%-kal, az energetikai iparban 2,8%-kal, az 

élelmiszeriparban 1,7%-kal mérséklődtek az árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A 

feldolgozóipari termelői árak májusban 2%-kal nőttek az előző hónaphoz, és 1,6%-kal az egy 

évvel azelőttihez képest; az első öt hónapban pedig 1,1%-kal visszaestek. 

Az ipar export értékesítési árai májusban 2%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 2,2%-kal 

az egy évvel azelőttihez viszonyítva; az első öt hónapban pedig némileg, 0,3%-kal 

csökkentek. Májusban a kiviteli árak a gyógyszeriparban 10,6%-kal, a vegyiparban 6,7%-kal, 

a gépgyártásban 5,3%-kal nőttek, míg a kőolaj-feldolgozásban 13,6%-kal, az energetikai 

iparban 4,1%-kal, az élelmiszeriparban 2%-kal mérséklődtek a múlt év azonos időszakához 

képest. A feldolgozóipari export értékesítési árai 2,2%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 

2,5%-kal a tavaly májusihoz viszonyítva; az első öt hónapban pedig 0,2%-kal csökkentek. Az 

ipar belföldi értékesítési árai májusban 1,6%-kal nőttek az előző hónaphoz, és 1,2%-kal 

mérséklődtek az egy évvel korábbihoz képest. Májusban a villamos berendezések gyártásában 

4,7%-kal, a textil- és bőriparban 4%-kal, a kohászatban 3%-kal emelkedtek, míg a kőolaj-

feldolgozásban 7,4%-kal, az energetikai iparban 2,6%-kal, az élelmiszeriparban 1,6%-kal 

csökkentek a belföldi értékesítési árak.  A feldolgozóipar hazai értékesítési árai májusban 

1,7%-kal haladták meg az egy hónappal korábbit, míg 0,6%-kal elmaradtak az egy évvel 

azelőttitől; az első öt hónapban pedig 3,6%-kal visszaestek. 

A mezőgazdasági termelői árak májusban 8,1%-kal, az első öt hónap átlagában 7,8%-kal 

mérséklődtek a múlt év azonos időszakához viszonyítva. A növényi és kertészeti termékek ára 

6,7%-kal maradt el a tavaly májusitól. A gabonafélék termelői ára 15,6%-kal, az ipari 

növényeké 3,7%-kal, ezen belül az olajos növényeké 2%-kal csökkent. A zöldségek 

felvásárlási ára 14,2%-kal, a gyümölcsöké egynegyedével, 25,4%-kal emelkedett, a 

burgonyáé rendkívüli mértékben, 44,2%-kal zuhant. Az élőállatok és állati termékek 

felvásárlási ára májusban 10,4%-kal, ezen belül a vágóállatoké 8,1%-kal, míg az állati 

termékeké 15,6%-kal visszaesett. Májusban a tej termelői ára 23%-kal alatta volt az egy évvel 

korábbinak. Az első öt hónap átlagában a vágósertés felvásárlási ára 11%-kal, a vágóbaromfié 

3,1%-kal mérséklődött. 

A fogyasztói árak júniusban 0,2%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 0,6%-kal az egy 

évvel korábbihoz képest, ugyanakkor az első félévben összességében 0,4%-kal mérséklődtek. 
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Az élelmiszerek ára májushoz viszonyítva stagnált, ezen belül az étolajé 2,3%-kal, a kenyéré 

0,6%-kal emelkedett, az idényáras élelmiszerek pedig 0,4%-kal drágultak. A cukor ára az 

előző hónaphoz képest 2,7%-kal, a tejé 2,2%-kal, a tojásé 1,6%-kal csökkent. Az 

üzemanyagokért 1,6%-kal kellett többet fizetni, mint májusban. 

Az élelmiszerek fogyasztói ára júniusban 1,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az 

idényáras élelmiszerek különösen nagymértékben, 16,7%-kal drágultak; a tojás ára 5,9%-kal, 

az étolajé 4,7%-kal, az óvodai étkezésé 3%-kal emelkedett, míg a cukoré 15,4%-kal, a tejé 

8%-kal, a sajté 6,1%-kal, a liszté 5,9%-kal, a vajé 3,7%-kal, a sertéshúsé 2,9%-kal 

mérséklődött. Az adóemelés következtében a szeszes italok és dohányáruk 3,6%-kal, ezen 

belül a tömény italok 10,1%-kal drágultak. A gyógyszerek ára – a magas bázishoz képest is – 

2,1%-kal nőtt. A háztartási energia ára 2,7%-kal, ezen belül az áramé 5,7%-kal, a távfűtésé 

3,4%-kal csökkent, a vezetékes gázé változatlan maradt, míg a széné 4%-kal, a tűzifáé 3,7%-

kal emelkedett. Az újságok, a folyóiratok ára jelentősen, 7,9%-kal meghaladta az egy évvel 

korábbit. A szolgáltatások ára 1,9%-kal, ezen belül az üdülési szolgáltatásoké 4,7%-kal nőtt. 

A szemétszállítás díja 5,5%-kal emelkedett. Az egészségügyi szolgáltatások 8,3%-kal 

drágultak. Az autópályadíj, a gépkocsi kölcsönzés és a parkolás 6,4%-kal került többe, mint 

egy évvel azelőtt. A forint árfolyamának jelentős gyengülése a tartós fogyasztási cikkek 

árának 0,8%-os emelkedését eredményezte. A ruházati termékek ára 0,1%-kal, az 

üzemanyagoké 7,3%-kal mérséklődött.     

A nyugdíjas fogyasztói kosárral számított árindex júniusban 0,1%-kal nőtt az előző 

hónaphoz, és 1,1%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Az év hatodik hónapjában a – 

hatósági árak, nyers élelmiszerek és üzemanyagok figyelmen kívül hagyásával számított – 

maginfláció 1,2% volt, amely a következő hónapokban a fogyasztói árindex némi 

emelkedését vetíti előre. 

 

Jövedelem és fogyasztás 

 

A kiskereskedelmi forgalom a KSH jelenlegi adatközlése szerint ez évben is a tavalyi 

dinamikával bővült. Az utóbbi két hónapban az élelmiszerek eladása csak igen mérsékelten 

emelkedett, de figyelembe véve az előző évi magas bázist, a vasárnapi árusítás törvénnyel 

elrendelt tilalmának hatását csak a második félévi adatok alapján lehet egyértelműen 

megítélni. A forgalom volumene májusban – szezonálisan és naptárhatástól megtisztított 

adatok szerint – 0,4%-kal nőtt az előző hónaphoz, és 5,4%-kal az egy évvel korábbihoz 

képest, az első öt hónapban pedig 6,1%-kal emelkedett. Az élelmiszerek eladása májusban 

1,4%-kal, ezen belül a forgalom csaknem négyötödét, 78%-át lebonyolító élelmiszerláncok 

értékesítési volumene 0,8%-kal, a dohányboltokat is magukba foglaló szakboltoké 3,3%-kal 

nőtt. Az élelmiszereken kívüli forgalom májusban – a KSH közleménye szerint – jelentősen, 

9,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A legnagyobb mértékben, 15%-kal a 

használtcikkek eladása nőtt; a könyveké és számítástechnikai cikkeké 13%-kal, a ruházati 

termékeké 12,5%-kal, az illatszereké 7,8%-kal, az iparcikkeké 6,5%-kal, a bútoroké és a 



9 
 

műszaki cikkeké 4%-kal, míg a gyógyszereké 1%-kal emelkedett. Az üzemanyagok forgalma 

5,6%-kal, a csomagküldő és internetes kereskedelemé kiemelkedő mértékben, 41,9%-kal 

haladta meg az egy évvel korábbit.  

A KSH utóbbi években közölt viszonyszámai egyre nagyobb bizonytalanságot tükröznek. A 

szokásosan alkalmazott módszertan szerint amikor a statisztika a volumenindexeket közli, a 

mennyiség tényleges változását mutatja be, ami a kiskereskedelmi forgalom esetében nem 

valósul meg. A folyamatos adatgyűjtés mintavételes eljárásra épült, amely a dohányáruk 

kiskereskedelmének államilag elrendelt átalakítását követően a múlt év márciusától a 

szakboltok egy részét érintően teljes körű felvétellé változott. A KSH jelentései ezt követően 

még bizonytalanabbá váltak, amelyet tetézett az is, hogy a pénztárgépek jelentős részének 

adóhatósághoz történt bekötése nyomán nem választották ketté a forgalom tényleges 

növekedéséből és a forgalom fehéredéséből származó többletet. Azaz az értékindex alapján 

csak az árváltozás hatását szűrték ki, és nem igazították az adatszolgáltatás megváltozott 

tartalmához a módszertant. A hivatal nagyon gyakran módosítja is a korábban közölt adatait, 

és meglepően hat hónapig előzetesnek tekinti a forgalmi adatokat, ezzel indokolja a 

korrekciókat.  

Az első negyedévben – a fogyasztói árak 1%-os mérséklődésének is köszönhetően – a 

reálkereset jelentősen, 5,2%-kal emelkedett. Igaz, ezzel a kiugró mértékű növekedéssel a 

reálkereset csupán a 2008. évi szintet érte el. A családi adókedvezmény figyelembevételével 

is meghatározza a KSH negyedévenként a reálkeresetet. Ez ugyan módszertanilag téves, mert 

a családi adókedvezmény nem a keresetet, hanem a jövedelmet határozza meg, ettől eltekintve 

a KSH közlése szerint a reálkereset az első negyedévben az adókedvezményt is számításba 

véve 5%-kal emelkedett. A múlt év elejétől úgy módosult a törvény, hogy a kedvezmény a 

személyi jövedelemadó mellett az egyéni járulékból is levonhatóvá vált; ennek ellenére a 

családok döntő többsége számára ez nem jelentett nagyobb jövedelemnövekedést. A gyermek 

nélküli munkavállalók reálkeresete 5%-kal, míg az egy és két gyermeket nevelő családoké 

gyakorlatilag ugyanannyival, 5,1%-kal nőtt. A három- és többgyermekes családok 

reálkeresete ugyanakkor az átlagosnál kisebb mértékben, 4,5%-kal emelkedett. Ezek az 

adatok arra utalnak, hogy a családi adókedvezmény nem tölti be a kormány által elképzelt 

funkcióját. Láthatóan a keresetek színvonalának az egykulcsos személyi jövedelemadó 

következtében nagyobb szerepe van, mint a gyermekkedvezménynek, azaz nem kompenzálja 

a magas keresetűek előnyét. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a három- és többgyermekes 

családok nagy részének egyszerűen nincs annyi jövedelme, amely alapján a kedvezményt 

teljes egészében igénybe vehetné. 

A lakosság betétállománya júniusban 26 milliárd forinttal csökkent, és a hónap végén 6 823 

milliárd forintot tett ki. A forintbetétek volumene 8 milliárd forinttal, a devizabetéteké 

tranzakciók eredményeként 32 milliárd forinttal mérséklődött, árfolyamváltozás 

következtében 14 milliárd forinttal nőtt. Június végén a lakosság birtokában 2 927 milliárd 

forint értékű állampapír állomány volt, 21,4%-kal több, mint az év elején.  

A lakosság hitelállománya júniusban 27 milliárd forinttal csökkent, és a hónap végén 6 126 

milliárd forintot tett ki. A forinthitelek volumene 9 milliárd forinttal, a devizahiteleké 
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tranzakciók eredményeként 20 milliárd forinttal mérséklődött, míg árfolyamváltozás 

következtében 3 milliárd forinttal emelkedett. A lakossági devizahitelek állománya 229 

milliárd forintra esett vissza, mivel a pénzintézetek a devizahiteleket törvény által előírt 

kötelezettségnek megfelelően forintra váltották. 

 

Államháztartás, külgazdasági egyensúly 

 

A külkereskedelmi forgalom az idei év elején a tavalyihoz hasonló, magas dinamikával 

bővült, májusban ugyanakkor – a változás mértékét illetően feltehetően átmeneti hatásokra – 

visszaesett annak mértéke. Az ötödik hónapban a kivitel volumene 1,7%-kal meghaladta az 

egy évvel korábbit, míg a behozatalé 0,8%-kal elmaradt attól. Az első öt hónapban az export 

7,9%-kal, az import 6,7%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg aktívuma az év elejétől 

május végéig 1 072 milliárd forintot, illetve 3 491 millió eurót tett ki, 226 milliárd forinttal, 

illetve 741 millió euróval többet az egy évvel korábbinál. Az első öt hónapban az export 

forintban mért árszínvonala 1,1%-kal, az importé 1,6%-kal csökkent, így a cserearány 0,5%-

kal javult. Ezen időszakban a forint árfolyama az euróhoz képest csekély mértékben, 0,2%-kal 

erősödött, az amerikai dollárhoz viszonyítva jelentősen, 23%-kal gyengült.  

Az első öt hónapban a forgalom felét adó gép- és szállítóeszköz kivitel 10,7%-kal, a behozatal 

8,5%-kal emelkedett a járműipari export dinamikus bővülésének köszönhetően. A 

feldolgozott termékek kivitele 5,5%-kal, behozatala 7,4%-kal nőtt; ebben a termékcsoportban 

a gyógyszeripari és a műanyagipari forgalom változása dominált. Az élelmiszeripari export 

4,1%-kal, az import 5,8%-kal bővült; a gabona- és gabonakészítmények forgalma jelentősen 

nőtt, és 10%-kal emelkedett az élőállatok, ezen belül a sertés behozatala is. Az 

energiahordozók importja az első öt hónapban 6,7%-kal visszaesett a földgáz behozatal 

jelentős csökkenése, és a villamos energia import növekedése mellett.  

Az első öt hónapban az Európai Unióba irányuló export volumene 7,8%-kal, ezen belül a 15 

tradicionális tagállam felé 7,3%-kal, az új tagállamokba kerülő 8,9%-kal emelkedett. Az 

Európai Unió tagállamaiból érkező import 8,2%-kal, ezen belül a régi tagállamokból induló 

6,9%-kal, a 13 új tagállamból érkező pedig 11,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az 

Európai Unióval folytatott kereskedelemben a mérleg 1 122 milliárd forint, illetve 3 653 

millió euró többletet mutatott, gyakorlatilag ugyanannyit, 3 milliárd forinttal, illetve 15 millió 

euróval többet, mint a múlt év azonos időszakában. Az egyéb országokba irányuló kivitel 

8,3%-kal, az onnan származó behozatal mindössze 2%-kal nőtt. A külkereskedelmi mérleg 

ebben a relációban csaknem egyensúlyban volt, 49 milliárd forint, illetve 163 millió euró 

deficitet mutatott, amely 222 milliárd forinttal, illetve 726 millió euróval kedvezőbb az egy 

évvel korábbinál.  

Az államháztartás – önkormányzatok nélküli – pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya 

az első félév végén 823 milliárd forint volt, ez az éves előirányzat 92,3%-a. Az év első hat 

hónapjában a központi alrendszernek 7 790 milliárd forint bevétele keletkezett, amely a 
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törvényi előirányzat 47,6%-a, és 8 613 milliárd forint kiadása, – az éves előirányzat 50,1%-a 

– teljesült. A központi költségvetés deficitje június végén 868 milliárd forint volt, a törvényi 

előirányzat 103,2%-a, azaz a központi kormányzat fél év alatt túllépte az éves hiánykorlátot. 

A gazdálkodó szervezetek az első félévben 601 milliárd forint adót fizettek, 4,1%-kal többet, 

mint a múlt év azonos időszakában. Társasági adóból 10,7%-kal kevesebb, közműadóból 3%-

kal, a pénzügyi szervezetek különadójából 0,9%-kal több bevétel folyt be a kincstárba. Az 

egyéb központosított bevételek jelentősen, 22,7%-kal nőttek; e bevételek közé tartoznak az 

útdíjak, a környezetvédelmi termékdíjak és a különböző bírságok. 

Fogyasztási adókból az első félévben 2 091 milliárd forintot fizettek a kötelezettek, 4,9%-kal 

többet az egy évvel azelőttinél. Általános forgalmi adóból 7,5%-kal, jövedéki adóból 6,3%-

kal emelkedett a bevétel. A pénzügyi tranzakciós illetékből származó 108 milliárd forintos 

bevétel 23,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mert az állami pénzügyi intézmények 

fizetési kötelezettségét a kormány mérsékelte, illetve eltörölte. 

A lakosság az első félévben 913 milliárd forint adót fizetett, 5,9%-kal többet az egy évvel 

korábbinál. Személyi jövedelemadóból 5,5%-kal, illetékekből 13%-kal, gépjárműadóból 

4,4%-kal több bevétel keletkezett. A társadalombiztosítási alapok bevétele az első félévben 

2 476 milliárd forint volt, 1,4%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. A 

nyugdíjalap bevétele 2,2%-kal, az egészségbiztosítási alapé mindössze 0,1%-kal csökkent. 

A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai az első félévben 3 581 

milliárd forintot tettek ki, 7,3%-kal többet az egy évvel azelőttinél. A költségvetési szervek 

kiadásai 1,3%-kal, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 3,1%-kal, míg az uniós 

kiadások közel egynegyedükkel, 23,9%-kal emelkedtek az előző hétéves ciklus projektjeinek 

ez évi zárásához igazodva. A helyi önkormányzatok támogatására az első félévben 304 

milliárd forintot fordítottak, 12,6%-kal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. Az 

állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 89 milliárd forintot tettek ki, 4,6%-kal többet az előző 

évinél. Ebből fedezték a Paks II. beruházás indulásának, továbbá – szokás szerint – újabb 

állami cégek alapításának és állami tulajdonú cégek támogatásának költségeit. 

Szociális és családtámogatásokra az első félévben 359 milliárd forintot fordított a kormány, 

3,8%-kal többet az egy évvel azelőttinél. A növekmény azért keletkezett, mert év elejétől a 

központi költségvetésben jelennek meg a korábban önkormányzatok által finanszírozott 

jövedelempótló ellátások. A családok támogatására 0,9%-kal kevesebbet fordítottak, mint a 

múlt év azonos időszakában. A foglalkoztatási alap kiadásai 175 milliárd forintot tettek ki, 

4,4%-kal többet az egy évvel azelőttinél, amelynek döntő része, 71%-a a közmunka program 

finanszírozását szolgálta. Az egészségbiztosítási alap első félévi kiadása 960 milliárd forint, a 

nyugdíjalapé 1 501 milliárd forint volt, 3,6%-kal, illetve 2,1%-kal több, mint a múlt év azonos 

időszakában. 

A költségvetési szervek lejárt határidejű tartozásállománya az első félév végén 76,4 milliárd 

forint volt, 23,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A tartozások háromnegyede, 

75,5%-a az Emberi Erőforrások Minisztériumának felügyelete alatt álló intézményeknél 

halmozódott fel, jelentős részben az egészségügyi szolgáltatóknál, de tetemes, 9,6 milliárdos 



12 
 

adóssága volt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, és 11,5 milliárdos a 

felsőoktatási intézményeknek is /ez utóbbi összeg négyötöde a klinikai központtal rendelkező 

4 egyetemet érinti/. A költségvetési törvény Miniszterelnökség fejezetében szerepel 60 

milliárd forint, amely az indoklás szerint a kórházak konszolidációját szolgálja. Ebből a 

keretből a kormány megkezdte az egészségügyi intézmények 60 napon túli adósságának 

kifizetését azzal a feltétellel, hogy a kórházak vezetőinek vállalniuk kellett az adósság újbóli 

képződésének megakadályozását. Ez a kormányzati cél ugyanakkor irreális. Az egészségügyi 

ágazatban a június végéig megtörtént konszolidációt követően továbbra is fennmaradt 34,6 

milliárd forintos tartozásállomány az ágazat súlyos forráshiányára vezethető vissza, ezért 

annak növekedése az adott költségvetési kereteken belül elkerülhetetlen, a következő 

hónapokban a kórházi adósságok újra emelkedni és halmozódni fognak.  

Az adósság 14%-át a – kormányzati munka összehangolásáért és a jelenlegi struktúrában a 

felügyeletéért felelős – Miniszterelnökség halmozta fel. Tartozásállományának közel 

háromnegyede, 72,3%-a 60 napnál régebben állt fenn az első félév végén. Június végén 4,2 

milliárd forintos adóssága volt a Belügyminisztériumnak, amely egyetlen hónap alatt 13,5%-

kal nőtt, és 1,3 milliárd forintos tartozásállománya volt a Honvédelmi Minisztériumnak. 

Az intézményi gazdálkodás súlyos zavaraira utal, hogy az első félév végén a költségvetési 

intézmények több mint felének, 57,3%-ának volt lejárt határidejű tartozása. E tartozások 

egyötöde, 20,2%-a egy hónapnál régebben fennálló, de 60 napos késedelmet nem meghaladó 

adósság volt. A költségvetési szervezetek tartozásállományának több mint kétötödénél, 

42,3%-ánál a késedelem a két hónapot is meghaladta. 

Az államháztartás első félévi helyzete vegyes képet mutat. A deficit elérte az egész éves 

mértéket. A kormány részben arra hivatkozik, hogy a második félévben nagyobbak a 

bevételek, ami az eddigi tapasztalatok alapján ugyan igaz, de az ország 2015. évi 

költségvetésének megalkotási folyamatában nem tervezett kiadások fedezetét ez nem teremti 

meg. Emiatt a közszolgáltatások normális működésének, illetve működtetésének nincs meg a 

szükséges fedezete, ugyanakkor olyan presztízs beruházások megvalósítását erőlteti a 

kormány, amelyeket nem terveztek a költségvetésben. Ezért ősszel várhatóan folyamatos 

kormányzati beavatkozásokra, adott esetben a tőle megszokott módon kommunikációs szintű 

intézkedésekre, illetve megszorításokra lesz szükség ahhoz is, hogy az intézményrendszer 

legalább a látszat szintjén működőképes maradjon. Feltehetően a kialakult szokásnak 

megfelelően a beruházások kiadásainak elszámolásánál élnek az évek közötti tologatás 

lehetőségével. Ezek természetesen adminisztratív lépések; ami ezekből a közvélemény 

számára látható és érzékelhető lesz: a leépülő közszolgáltatások, az oktatásban fellépő 

zavarok és az egészségügy ellehetetlenülésének újabb fázisa. Az éves hiánycél nyilvánvalóan 

teljesülni fog, legalábbis a kimutatások szintjén, bármi áron. 
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Lakásépítés 

 

A lakásépítési tevékenység a 2008. évi válság óta folyamatosan mélyrepülésben van. Azóta az 

évenként épített lakások száma a 80 évvel ezelőtti szint körül stagnál. A múlt évben ugyan 

csekély növekedés következett be, de azt az első félév építései ismét alulmúlták, miközben a 

lakásépítési tervek emelkedtek. Az első félévben 3 100 új lakás épült, 6%-kal kevesebb, mint 

egy évvel korábban. A fővárosban 14,7%-kal a nem megyei jogú városban 21,4%-kal 

csökkent, míg a megyei jogú városokban 25,2%-kal, a községekben pedig 1,3%-kal 

emelkedett az épített lakások száma. 

Az első félévben 5 600 építési engedélyt adtak ki az illetékes hatóságok, a rendkívül alacsony 

bázishoz képest jelentősen, 39,2%-kal többet, mint a múlt év azonos időszakában. Budapesten 

nagymértékben, 87,9%-kal nőtt az építésre irányuló jóváhagyott kérelmek száma, igaz ennek 

értékelésénél számításba kell venni azt is, hogy egy évvel azelőtt mindössze 700 engedélyt 

adtak ki az egész fővárosban. A megyei jogú városokban 28%-kal, a többi városban 28,7%-

kal, a községekben 31,2%-kal több lakás építése kezdődött meg. Az új lakások 54%-a családi 

házban, 35%-a többszintes, többlakásos épületben, míg 9%-a lakóparkban épült fel. A 

lakóparki lakások aránya néhány budapesti építkezés befejezésével jelentősen, 7 

százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A használatba vett lakások átlagos 

alapterülete 99 m2 volt, ugyanannyi, mint a múlt év azonos időszakában. A 100 m2-nél 

nagyobb alapterületű lakások aránya 38,8% volt, az egy évvel korábbihoz képest alig 

változott, mindössze 0,3 százalékponttal csökkent, ugyanakkor a 60 m2-nél kisebb lakások 

aránya jelentősen, 9,9 százalékponttal 23,3%-ra mérséklődött. 

     

Ipar, építőipar 

 

Az ipari termelés tavalyi gyors bővülése az idei évben némileg szerényebb dinamikával 

folytatódott; ennek során az értékesítésen belül az export részaránya nőtt. A termelés 

volumene májusban – szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 0,2%-kal 

mérséklődött az előző hónaphoz, és nyers adatok szerint 1,5%-kal, munkanaphatással 

korrigált adatok szerint 6,2%-kal emelkedett a múlt év azonos időszakához képest; az első öt 

hónapban 6,3%-kal nőtt az ipari kibocsátás. A feldolgozóipar 30%-át adó járműgyártás 

termelése májusban 9,5%-kal, az autógyártáshoz kötődő gumi- és műanyagiparé 12%-kal, a 

villamos berendezés gyártásé 2,3%-kal, a gyógyszergyártásé 2,2%-kal emelkedett, míg a 

gépgyártásé 11%-kal, a nyomdaiparé 4%-kal, az élelmiszergyártásé 2,4%-kal mérséklődött. A 

feldolgozóipari termelés volumene májusban 2,1%-kal, az első öt hónapban pedig 6,6%-kal 

haladta meg az egy évvel korábbit.  



14 
 

Az ipari export májusban – szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 

0,2%-kal csökkent az előző hónaphoz, és 9,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest; az 

első öt hónapban 8,8%-kal emelkedett. A gumi- és műanyagipar kivitele májusban 16,9%-kal, 

a járműgyártásé 8,4%-kal, a gyógyszeriparé 8,2%-kal bővült, míg a fémfeldolgozásé 3,7%-

kal, a gépgyártásé 1,6%-kal szűkült. A feldolgozóipari export májusban 4%-kal, az első öt 

hónapban 7,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ipar belföldi értékesítése májusban 

– szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 1,5%-kal mérséklődött az 

előző hónaphoz, és 1,9%-kal az egy évvel korábbihoz viszonyítva; az első öt hónapban 3,1%-

kal emelkedett. Májusban a járműipar hazai értékesítése – néhány jelentős közösségi 

közlekedést szolgáló járműbeszerzés következtében – 23,1%-kal, a gépgyártásé 13,2%-kal, a 

bőr- és textiliparé 11,3%-kal nőtt, míg a számítógép- és elektronikai termék gyártásé 14,9%-

kal, a villamosenergia-iparé 14,2%-kal, az élelmiszeriparé 4,5%-kal visszaesett. A 

feldolgozóipar hazai értékesítése májusban stagnált, 0,1%-kal elmaradt az egy évvel 

korábbitól, az első öt hónap egészében viszont 5,9%-kal meghaladta azt. 

A legalább ötfős vállalkozásoknál az egy főre jutó termelés az első öt hónapban 3,5%-kal 

emelkedett a foglalkoztatottak létszámának 3%-os bővülése mellett. A jelentős súllyal 

rendelkező feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek volumene májusban 13,1%-kal 

emelkedett; az exportrendeléseké 13,9%-kal, ezen belül a járműiparéi 42%-kal, a belföldi 

rendeléseké 8,3%-kal. Az ipar teljes rendelésállománya május végén 12,9%-kal, az 

exportrendeléseké 14,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a belföldi rendeléseké 

azonban 6,8%-kal elmaradt attól. Az első öt hónapban minden régióban nőtt az ipari 

kibocsátás volumene; Dél-Alföldön 14%-kal, a többi régióban 1,6% és 9,7% közötti 

mértékben. 

Az építőipar múlt évi gyors bővülése az idei év elején is folytatódott, igaz, egyre borúsabb 

kilátások mellett. A termelés volumene májusban – szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított adatok alapján – 3,1%-kal mérséklődött az előző hónaphoz, és 2,3%-kal emelkedett 

az egy évvel korábbihoz képest; az első öt hónapban pedig átlagosan 7,7%-kal nőtt. Az 

épületek építése májusban 5%-kal mérséklődött, az egyéb építményeké – a folytatódó uniós 

nagyprojekteknek köszönhetően – 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építőipari 

vállalkozások új szerződéseinek volumene májusban 2,7%-kal visszaesett; ezen belül az 

épületek építésére irányulóké 4,2%-kal emelkedett, míg az egyéb építményeket célzóké 6,3%-

kal csökkent. Az ágazat teljes szerződésállománya május végén nagyon jelentősen, 41,3%-

kal, ezen belül az épületek építésére irányulóké 18,3%-kal, az egyéb építményeket célzóké 

pedig 46,1%-kal elmaradt az egy évvel azelőttitől.  

 

Mezőgazdaság 

 

A júniusban végrehajtott állatszámlálás adatai szerint a 818 ezres szarvasmarha állomány 

6%-kal, a 366 ezres tehénállomány 2,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az utóbbi 

négy évben az állomány 18,3%-kal nőtt, de így is jelentősen, 13,6%-kal elmaradt a húsz évvel 
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azelőttitől. A vágómarha felvásárlási ára az elmúlt évben stagnált, a tehéntejé viszont 22%-kal 

csökkent. A sertések száma 3 124 ezer volt az összeírás eszmei időpontjában, amely 2,1%-kal 

több az egy évvel, de 1%-kal kevesebb a négy évvel korábbinál, és a húsz évvel azelőttinek a 

kétharmadát sem érte el, annak 62,3%-át tette ki. A sertések száma ezúttal is a 80 évvel 

ezelőtti mélypont körül volt. A vágósertés felvásárlási ára egy év alatt 11%-kal, a vágósüldőé 

39%-kal esett vissza. A tyúkok száma 37,9 millió volt, 6,5%-kal több az egy évvel, és 1,1%-

kal kevesebb a négy évvel azelőttinél. A 3 milliós lúdállomány 6,3%-kal kisebb az egy évvel, 

és 16,8%-kal a négy évvel korábbinál. Az 5,2 milliós kacsaállomány 1,3%-kal csökkent az 

egy évvel, és 1,6%-kal a négy évvel korábbihoz viszonyítva. A 3,1 milliós pulykaállomány 

11,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor 5,4%-kal elmaradt a 2011. 

júniusitól. Az összeírás 1,2 millió juhot regisztrált, 3,6%-kal kevesebbet az egy évvel 

korábbinál, és 2,9%-kal többet a négy évvel azelőttinél. 

A KSH ez évi vetésterületi jelentése szerint az ország területének 79%-a termőterület, míg 

21%-át a művelés alól kivették. A termőterület csaknem háromnegyede, 73%-a 

mezőgazdasági terület, 26,3%-a erdő, míg 1,4%-a nádas és halastó. Május végén az ország 

területének 47%-a volt szántóterület, melynek csaknem kétharmadán, 2,7 millió hektáron 

gabonát vetettek. A búza vetésterülete 7,6%-kal elmaradt az előző évitől, és 2,9%-kal a 

megelőző öt év átlagától. A kukorica vetésterülete 5,4%-kal csökkent a tavalyihoz, és 5,9%-

kal a 2010-2014 évek átlagához képest. A burgonya vetésterülete a múlt évinél 3,8%-kal, a 

cukorrépáé 0,9%-kal volt kisebb; ez utóbbi növényé az ötéves átlagtól 6,1%-kal maradt el. A 

napraforgó vetésterülete a tavalyinál 4,4%-kal, a jelzett öt év átlagánál 7%-kal volt nagyobb. 

A mezőgazdasági termékek felvásárlása az első öt hónapban 15,4%-kal haladta meg az egy 

évvel korábbit. A növénytermesztési és kertészeti termékek felvásárlása a múlt évi kedvező 

termés következtében jelentősen, 39,7%-kal emelkedett. Gabonafélékből 48,2%-kal, 

zöldségfélékből 10,2%-kal, gyümölcsökből 4,4%-kal vásároltak fel többet, mint a múlt év 

azonos időszakában. Az élőállatok és állati termékek felvásárlása 6,5%-kal nőtt; a 

vágóállatoké mindössze 1,7%-kal, míg az állati termékeké közel egyötödével, 18,7%-kal 

haladta meg az egy évvel azelőttit. 

 

Turizmus 

 

Az idegenforgalom múlt évben tapasztalt dinamikus élénkülése az idei év elején is 

folytatódott; az utóbbi hónapokban a növekedés üteme kissé lassult, de a forgalom még így is 

számottevően emelkedik. Az első öt hónapban 3 394 ezer vendég 7 936 ezer éjszakát töltött el 

magyarországi szálláshelyeken; a vendégek száma 8,2%-kal, a vendégéjszakáké 6%-kal 

emelkedett. A külföldi vendégforgalom 4,7%-kal, ezen belül májusban csupán 1,9%-kal nőtt, 

miközben a vendégek küldő országok szerinti összetétele változott. A legtöbb, 616 ezer 

vendégéjszakát ezúttal is a német turisták töltötték el a hazai szálláshelyeken, igaz, 3,8%-kal 

kevesebbet az egy évvel korábbinál. Brit vendégek 316 ezer éjszakát vettek igénybe, 
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egynegyedével, 26%-kal többet, mint a múlt év azonos időszakában; az osztrák vendégek 315 

ezer éjszakája 8,3%-os, az olaszok 289 ezer vendégéjszakája pedig 10,7%-os növekedést 

jelentett. Az orosz vendégéjszakák 224 ezres száma csaknem egyharmados, 32%-os 

visszaesést jelent. Ázsia országaiból érkezett vendégek 353 ezer éjszakát töltöttek el hazai 

szálláshelyeken, 20,1%-kal, az Amerikai Egyesült Államokból érkezők pedig 195 ezer 

éjszakát, 14,3%-kal többet az egy évvel korábbinál. 

A belföldi vendégforgalom az első öt hónapban 3 694 ezer éjszakát foglalt magába, amely 

dinamikus, 7,5%-os emelkedést jelentett. A szállodák átlagos foglaltsága az első öt hónapban 

47,3% volt, 2,1 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A májusi 

szobakihasználtság ezen belül 56,2% volt, 0,9 százalékponttal emelkedett; az ötcsillagos 

hoteleké 71,9%, a négycsillagosoké 66,5%, a gyógyszállóké pedig 61% volt.  A kereskedelmi 

szálláshelyek bruttó árbevétele az első öt hónapban 123 milliárd forint volt, folyó áron 8,8%-

kal több, mint a múlt év azonos időszakában. 

 

Népmozgalom 

 

Az első öt hónapban 36 500 gyermek született, 2,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A 

születési arányszám 9‰ volt, 0,3 ezrelékponttal magasabb, mint a múlt év azonos 

időszakában. Május végéig 12 500 házasságot kötöttek, – a rendkívül alacsony bázishoz 

képest – 5,3%-kal többet az egy évvel azelőttinél. A házasságkötési arányszám 3,1‰ volt, 

amely 0,2 ezrelékpontos emelkedést jelent. 

Az első öt hónapban 59 ezer halálesetet anyakönyveztek, jelentősen, 9,5%-kal többet, mint a 

múlt év azonos időszakában. A halálozási arányszám 14,5‰ volt, amely 1,3 ezrelékponttal 

emelkedett. A csecsemőhalálozási arányszám 4,1‰ volt, 0,5 ezrelékponttal kisebb az egy 

évvel azelőttinél. A természetes fogyás következtében 22 500 fővel csökkent az össznépesség, 

a csökkenés számottevően, 22,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A természetes 

fogyás arányszáma 5,5‰ volt, 1 ezrelékponttal emelkedett. 

 

Bűnügyi helyzet 

 

A Belügyminisztérium adatai szerint az első öt hónapban 108 600 bűncselekményt 

regisztráltak, jelentősen, 12,9%-kal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A 

súlyosabb megítélésű bűntettek száma 18,1%-kal, ezen belül Budapesten 24,3%-kal, az 

enyhébb megítélésű vétségeké 9,7%-kal mérséklődött. Az első öt hónapban a sértettek száma 

17,4%-kal, a bűnelkövetőké 5,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A számottevő 

mérséklődés jelentős részben a jogszabályok, azaz a számbavételi mód változásának 

következménye, de csupán erre a tényezőre nem vezethető vissza. A társadalomban 
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végbement változások ugyanakkor nem támasztják alá ezeket a meglepő adatokat, a hivatalos 

szervek pedig – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény előírásait 

megszegve – nem adnak a közvéleménynek érdemi tájékoztatást. 

 

Budapest, 2015. augusztus 10. 

                                                                                                          Dr. Katona Tamás 

 

Az adatok forrása: KSH, MNB, NGM, BM, NFSZ, ÁKK, MÁK, Eurostat. 

Megjegyzés: A statisztikai adtagyűjtési rendszerben az évközi adatok kisebb része a tárgyhót követő 

hónapban rendelkezésre áll, ilyen a fogyasztói ár, az államháztartási adatok; a statisztikai információk 

többsége a tárgyhót követő második hónapban kerül nyilvánosságra. Bizonyos adatok negyedéves 

gyakorisággal készülnek, és általában a tárgyidőszakot követő második hónapban állnak 

rendelkezésre, ilyen a bruttó hazai termék és a beruházások, de a folyó fizetési mérleg adatait csak a 

90. napon lehet megismerni. Ezért az elemzés a készítést megelőző két hónap, illetve az előző 

negyedév rendelkezésre álló adatait vizsgálja. 


