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Gazdasági növekedés 

 

A múlt évben a sokszor ellentétes hatások ellenére némileg javultak a globális gazdaság 

növekedési kilátásai. Az előző évinél kissé kedvezőbb konjunkturális hatások 

eredményeképpen a világgazdaság teljesítménye – a 2013. évivel megegyezően – 3,3%-kal 

bővült, míg ebben az évben meghaladhatja a 3,5%-ot, és az IMF prognózis szerint jövőre a 

dinamika 3,8%-ra emelkedhet. A pozitív hangulatot viszonylag sok kockázat árnyalja. A 

regionális konfliktusok váratlan helyzeteket eredményezhetnek a gazdaságban, de rizikófaktor 

az olajárak nehezen kiszámítható alakulása, és nem várt fordulatot hozhat a monetáris politika 

is: bizonyos országok /Egyesült Államok, Nagy-Britannia/ monetáris szigorításban, míg mások 

/az eurózóna országai, Japán/ monetáris lazításban látják a megoldást.  

A fejlett országokban a növekedési ütem emelkedhet: az előző két évben regisztrált 1,4%-os, 

illetve 1,8%-os GDP bővülést az idén és jövőre is 2,4%-os emelkedés követheti. Az 

eurózónában is gyorsulást vár a Nemzetközi Valutaalap szakértő gárdája: a 2013. évi 0,5%-os 

zsugorodás, valamint a múlt évi 0,9%-os növekedés után az idén 1,5%-kal, jövőre 1,6%-kal 

emelkedik becslésük szerint a bruttó hazai termék. Németországban fennmarad az eurózóna 

átlagát némileg felülmúló ütem: a két évi csaknem stagnálást jelentő 0,2%-os bővülés után az 

idén megismétlődhet a tavalyi 1,6%-os emelkedés, amelyet jövőre is gyakorlatilag ugyanolyan, 

1,7%-os dinamika követ. Franciaországban lényegi gyorsulást vár az IMF: az előző két évi igen 

szerény, 0,3%-os, illetve 0,4%-os növekedés után 1,2%-os, illetve 1,5%-os GDP emelkedés 

várható. Olaszországban véget ért a recesszió: míg az előző két évben 1,7%-kal, illetve 0,4%-

kal zsugorodott a gazdaság, addig az idén 0,5%-kal, jövőre pedig 1,1%-kal bővül a várakozások 

szerint. Spanyolország a múlt évben túljutott a recesszió szakaszán: a két évvel ezelőtti 1,2%-

os visszaesést követően a múlt évben már 1,4%-kal bővült a gazdaság; a dinamika jelentősen 

gyorsul az idén: 2,5%-ra, míg jövőre 2%-ra. 

Az Amerikai Egyesült Államokban stabil növekedés várható: az előző két évi tekintélyes 2,2%-

ot, illetve 2,4%-ot követően a következő két évben 3,1% lehet a dinamika mérőszáma. Nagy-

Britanniában sem várható érdemi változás: az utóbbi két év 1,7%-os, illetve 2,8%-os bővülését 

2,7%-os, illetve 2,3%-os növekedés váltja. Kanadában is hasonló a helyzet: a négy analóg 

mutató 2%, 2,5%, 2,2%, míg jövőre 2% a legvalószínűbb növekedési ütem. Japánban is 
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stabilizálódhat a növekedés mértéke: a 2013. évi 1,6%-os, önmagához képest elfogadható 

dinamikát tavaly stagnálás, azaz 0,1%-os zsugorodás követte, míg az idén 1%-kal, jövőre 1,2%-

kal nőhet a GDP volumene. 

Kínában valóban végbemegy a többször prognosztizált mérséklődés a gazdasági növekedés 

ütemében: a négy évet átfogó idősorban az első kettő tényadat, a másik kettő a két évre szóló 

prognózis: 7,8%, 7,4%, 6,8%, valamint 6,3%. Indiában ugyanebben az időszakban érzékelhető 

gyorsulás megy végbe; ugyanennek az idősornak az elemei tételesen: 6,9%, 7,2%, az idén és 

jövőre pedig egyaránt 7,5%-os növekedésre számítanak. Brazíliában ez évre 1%-os recesszió 

várható, amely jövőre ugyanilyen mértékű növekedéssel kiegyenlítődhet; Mexikóban idén 3%-

os, jövőre pedig 3,3%-os GDP emelkedést várnak. Nigériában a következő két évben 4,8%-kal 

és 5%-kal bővülhet a gazdaság. Oroszországra mély recesszió vár: az idén 3,8%-kal, jövőre – 

nagy bizonytalansággal – 1,1%-kal esik vissza a bruttó hazai termék. 

A magyar gazdaság az előző évek stagnálásához, sőt recessziójához képest a múlt évben 

kiemelkedő dinamikával bővült. A bruttó hazai termék 3,6%-os emelkedése – Írországot 

követően – a második legmagasabb érték volt az Európai Unióban. Ezzel a növekedéssel a 

magyar gazdaság újra felzárkózási pályára került az Európai Unióhoz és a környező 

országokhoz viszonyítva. Sajnálatos módon csak egyetlen évre. A tavalyi növekedést sok 

olyan egyszeri tényező determinálta, amelynek megismétlődésére nem számíthatunk, azaz a 

magyar gazdaság továbbra is a lecsúszás veszélyével kénytelen szembenézni.  

A gazdaság múlt évi szárnyalását az uniós források koncentrált beáramlása alapozta meg. A 

középtávú, 7 éves finanszírozási ciklus 2013-ban zárult, és a szabályok szerint két év van a már 

elindított fejlesztések befejezésére. Magyarországon – a kormány uniós szabályokat megszegő 

politikája, valamint a fejlesztési források elosztását és a projektek irányítását végző szervezetek 

működésképtelensége miatt – olyan jelentős csúszásban voltak a források lehívásában az 

érintett szervezetek, hogy a kormány 2013 közepén a veszteségek minimalizálása érdekében 

őrült kapkodásba kezdett. Ennek következtében a múlt évben jelent meg a gazdaságban a 7 éves 

forráskeret csaknem egyharmada, amely – a rendkívül alacsony bázishoz képest – jelentős 

növekedést generált a beruházási tevékenységben és az építőiparban. Ehhez tavaly – az előző 

évi után ismét – kiemelkedő mezőgazdasági termés társult, valamint a járműipari 

nagyberuházások egy szakaszának lezárultával jelentősen megnőtt ipari termelés is.  

A magyar gazdaság múlt évi növekedési üteme nem fenntartható. A tavalyi látványos bővülés 

csupán elodázta az alapvető strukturális problémák éleződését. Egyébként összességében a 

2014. évi növekedés viszonylag jelentős volt az Európai Unió átlagához, de szerény volt a 

környező országokhoz képest. A magyar GDP 3,6%-kal nőtt, ez 2,3 százalékponttal meghaladta 

az uniós átlagot, de mindössze 1 százalékponttal haladta meg a kelet-közép-európai tagállamok 

átlagos bővülését. Ez pedig nem jelent érdemi előrelépést a környező országokhoz viszonyítva, 

mivel az előző három évben az egy főre eső GDP értékében, azaz az Európai Unió fejlettségi 

rangsorában utolért és elhagyott bennünket Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország 

is, miután Szlovákia már évekkel korábban elénk került, Szlovénia és Csehország pedig mindig 

előttünk volt a rangsorban. Így a magyar gazdaság csupán a 3 balkáni tagországot előzi meg – 

egyelőre – e gazdasági-fejlettségi mutatóban. 
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Az idei évben várhatóan 2,3-2,8%-kal bővülhet a magyar gazdaság, jelentős, lefelé mutató 

kockázatokkal. Megváltoznak a növekedés összetevői. A beruházások várhatóan stagnálnak, 

az építőipari termelés bővülése a múlt évinek az egyötödére mérséklődik, és az ipari termelés 

volumene a tavalyi dinamikának legfeljebb a kétharmadával emelkedhet. Ugyanakkor a 

kiskereskedelmi forgalom a tavalyit megközelítő ütemben nőhet, amelyben szerepe van a 

reálkereset – három év stagnálását és csökkenését követő – tavalyi jelentős, 3,2%-os 

emelkedésének, pontosabban az idei évre áthúzódó hatásnak. Általában megállapítható, hogy 

az ez évi növekedés a hazai fogyasztás bővülésére épül. Ez évben még érzékelhető lesz az uniós 

forrásból megvalósuló fejlesztések hatása is, több gigaprojekt befejezésére csak az év második 

felében kerül sor. A folyamatok egyértelműen a gazdasági növekedés lassulását mutatják, 

amely a jövő évben már – akár jelentősen – 2% alatti GDP emelkedést valószínűsít. A környező 

országokban a növekedési ráta már az idén is meghaladja a magyar gazdaságét, jövőre pedig 

jelentősen nagyobb lehet annál. Így a lecsúszás folyamata ismét gyorsabbá válhat. A jelenlegi 

kiszámíthatatlan, kapkodó, dilettáns kormányzati gazdaságpolitikával szükségszerűen 

tartósan fennmarad ez a kedvezőtlen állapot.  

A kormány egészen másként látja a gazdasági folyamatokat. Egyértelműen pozitívan ítéli meg 

az elmúlt öt év gazdaságpolitikáját, sőt egyenesen az ország megmentőjének látja és láttatja 

magát. A következő évek kilátásait nagyon pozitívan állítja be. E megállapításokat a kormány 

az idei konvergencia programban tette, amelyeket az április végi határidőre benyújtott az 

Európai Bizottságnak. Az ebben szereplő prognózis rendkívül optimista. Szinte minden, a 

magyar gazdaság számára fontos elem kedvező pozíciójának megőrzését várják az alacsony 

olajártól a fejlett gazdaságok importigényének tartósan magas szintjéig. Ennek alapján ez évre 

3,1%-os, jövőre 2,5%-os, míg 2017-ben ismét 3,1%-os, a rákövetkező évben pedig 2,9%-os 

GDP emelkedést prognosztizálnak, éles ellentétben a hazai és a nemzetközi elemzői 

várakozásokkal. 

A konvergencia program – az elvárásoknak megfelelően – részletes, adatokkal alátámasztott 

elemzésre épül, amelynek az a konklúziója, hogy Magyarország kiemelkedően, az Európai 

Unió feltétlen éllovasaként teljesít. A probléma csupán az, hogy az érdemi megállapításokat 

olyan módon támasztják alá statisztikai adatokkal, amelyeket jó esetben félművelt 

kommunikációs munkatársak, és nem közgazdászok készítettek, a statisztika etikai kérdéseit 

ismerő szakemberek pedig nyilvánvalóan nem is láttak. A bázis megválasztásától a részleges 

idézésig minden olyan módszert bevetettek, amely a sikeres kormány teóriáját látszólag 

alátámaszthatja. 

A kormány azzal számol, hogy a gazdasági növekedést továbbra is felfelé húzza az uniós 

források beáramlása. Úgy vélik, zökkenőmentes lesz a múlt évben indult középtávú támogatási 

ciklus projektjeinek indítása, a pályázatok kiírása és elbírálása, szinte csodákat várnak a 

jegybank növekedési hitelprogramjának eredeti és kiegészített csomagjától. Bővülő 

foglalkoztatásra számítanak, igaz, az egymillió új munkahelyről már nem beszélnek, növekvő 

lakossági fogyasztás további növekedését várják, emelkedő reálbérekkel. Arra számítanak, 

hogy nő a működőtőke beáramlás, és ennek nyomán nő a magánberuházások volumene.  
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A kormány változatlanul szigorúnak minősített államháztartási magatartással tervezi a 

következő éveket. Adócsökkentést ígér a személyi jövedelemadóban, miközben a fogyasztási 

adók prioritását hirdeti, amiből az következik, hogy nem várható érdemi mérséklés az általános 

forgalmi adónál. Továbbra is fennmaradnak a gazdasági folyamatokat torzító különadók. 

Feltétlenül megőrzi a kormány az államháztartási hiány alacsony – jelentősen 3% alatti – 

szintjét, és az államadósság mérséklését tervezi, megcélozva annak 70% alatti mértékét. 

Az államháztartási folyamatok megítélése a realitással nincs szinkronban, a célok eléréséhez 

vezető eszközök nem alkalmazhatók sikerrel, néhány fontos alkalmazni kívánt eszköz pedig 

tovább távolítja az országot Európától. A kormány további adócsökkentést ígér a 

középosztálynak, azaz kevesebb hozzájárulást helyez kilátásba számukra a közterhek 

viselésében. Az áfa bevételek további növekedésével számol a kormány, amely túlzottan 

optimista, akárcsak a gazdasági növekedésből adódó bevétel emelkedés reménye. A 

kamatkiadások jelentős csökkenésében bízik, amely csak nagyon kedvező helyzetben 

realizálódhat. A költségvetési kiadások jelentős visszafogásának fedezetét a konvergencia 

program nem alapozza meg. Teljesen irreális a GDP arányos államháztartási kiadások 5 

százalékpontos csökkentésének terve, hacsak nincs a kormánynak olyan titkos reform 

programja, amely ezt megalapozhatja. 

A kormány a konvergencia programban foglaltak szerint nyilvánvalóan követi az eddig 

folytatott – alapvetően kudarcos – gazdaságpolitikáját. A szükséges forrásokat eddig 

unortodox, alapvetően alkotmányellenes megoldásokkal szerezte meg a magánynyugdíj-

pénztári vagyon erőszakos elvételétől a tulajdonviszonyok drasztikus átalakításán keresztül az 

önkényes, a társadalmi véleménynyilvánítást kizáró, a nemzetközi normákat mellőző 

törvényalkotásig. Nem zárható ki, hogy hasonló intézkedésekkel a jövőben is számolnak, 

természetesen ezeket nem vetítették előre a konvergencia programban. Az egyik nagyhatású, 

súlyos következményekkel járó intézkedést tartalmazza a benyújtott program: a következő 

években további 300 milliárd forintot vonnak ki a szociális szférából. Legalábbis az 

államháztartás stabilitásának megőrzését szolgáló intézkedések között felsorolják a társadalmi 

juttatások GDP-hez viszonyított arányának folyamatos csökkentését, amelyből a fenti 

drasztikus változtatás következik. Ez a kormányzati terv felgyorsítja a társadalom 

kettészakadásának beláthatatlan következményekkel járó folyamatát. A konvergencia program 

szerint a másik jelentős megtakarítást szolgáló elhatározás a közszféra dogozóinak 

bérbefagyasztása, amelyről természetesen hallgat a kormány a hazai kommunikációban. 

A konvergencia program irreális célkitűzésekre épít, így a megvalósulásának nincs realitása, 

a jelenlegi gazdaságpolitikával nem kerülhet növekedési pályára az ország, nem várható a 

további lecsúszásunk megállítása, már középtávon is súlyos megpróbáltatások elé néz a 

társadalom. Minél később következik be a szükséges gazdaságpolitikai korrekció, annál 

fájdalmasabbak lesznek a következmények, miközben az elvesztegetett éveket igen nehéz lesz 

behozni, és csak nagy késéssel indulhat meg a felzárkózás a térség országaihoz, majd a fejlett 

Európához. 
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Foglalkoztatottság, keresetek 

 

            A múlt évi valós bővülést követően az év elején visszaesett a foglalkoztatottság. A 

versenyszférában érzékelhető a megtorpanás, a közmunkaprogram pedig az év eleji nehézkes 

indulás jeleit mutatja. Ez a bizonytalanság éles fényben láttatja azt a helyzetet, hogy a 

foglalkoztatottság nem a munkaerőpiacon dől el, hanem azt egyre inkább a kormányzati 

szándék határozza meg. Torzítja a munkaügyi statisztikát a külföldön munkát vállalók 

folyamatosan növekvő száma, illetve az a statisztikai gyakorlat, amely közülük hazai 

munkavállalóként mutat ki több mint százezer főt. 

A KSH mintavételes lakossági adatfelvétele szerint az első negyedévben a foglalkoztatottak 

száma 4 117 ezer fő volt, 25 ezer fővel, 0,6%-kal kevesebb, mint az előző negyedévben, és 79 

ezer fővel, 2%-kal több, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak közül 176 ezren 

közfoglalkoztatásban vettek részt, a munkaerő-felvétel módszertana alapján pedig további 105 

ezer külföldön dolgozót is hazai foglalkoztatottnak mutatott ki a KSH. A foglalkoztatási 

statisztikában kimutatott bővülés sajátos szerkezetben ment végbe: a belföldön 

foglalkoztatottak száma 1,7%-kal, a külföldön dolgozóké 12,4%-kal nőtt.  A foglalkoztatottak 

száma a múlt év azonos időszakához viszonyítva a mezőgazdaságban 6%-kal, a 

feldolgozóiparban 2,8%-kal, az építőiparban 8,3%-kal, a közszolgáltatásban 5,5%-kal bővült, 

míg a piaci szolgáltatásokban némileg, 0,6%-kal mérséklődött. A felsőfokú végzettséggel 

rendelkező munkavállalók száma 5,7%-kal, a legfeljebb alapfokú végzettségűeké 3,1%-kal, az 

érettségizetteké 2,9%-kal nőtt, a szakmunkás végzettségűeké 2,9%-kal csökkent. A külföldön 

dolgozók jelzett százezres körét is beleszámítva a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 

az első negyedévben 62,4% volt, 1,8 százalékponttal magasabb, mint az előző év azonos 

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

79,5% volt, 1,3 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál, míg az 55-64 éveseké 43% 

volt, szemben az egy évvel azelőtt mért 40,2%-kal. 

Az aktív munkanélküliek száma az első negyedévben 348 ezer fő volt, 9,1%-kal több, mint az 

előző negyedévben, és 4,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az utolsó ismert adat 

szerint a tavalyi negyedik negyedévben a passzív munkanélküliek száma 84 200 fő volt. A 

munkanélküliségi ráta az első negyedévben 7,8% volt, 0,5 százalékponttal alacsonyabb az egy 

évvel korábbinál. A 25 éven aluli fiatalok munkanélküliségi rátája rendkívül magas, 19,4% volt, 

annak ellenére, hogy egy év alatt ez az arány 1,6 százalékponttal csökkent. Változatlanul súlyos 

gond a tartós munkanélküliség: az álláskeresők közel fele, 44,8%-a egy évnél hosszabb ideje 

reménytelenül keresett munkát; a munkanélküliség átlagos időtartama közel másfél év, 17,4 

hónap volt az első negyedévben. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma március 

végén 462 ezer fő volt, jelentősen, 7,3%-kal több, mint egy hónappal, és 7,1%-kal több, mint 

egy évvel korábban. Márciusban a foglalkoztatók 179 ezer új támogatott álláshelyet jelentettek 

be, több mint kétszeresét az egy évvel korábbinak. A nem támogatott új álláshelyek száma 
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16 700 volt, egynegyedével, 25,2%-kal kevesebb, mint a múlt év harmadik hónapjában. Az új 

álláshelyeknek mindössze 8,5%-a volt piaci munkahely, a többi közmunkára irányult. 

A regisztrált munkanélküliek egyhatoda, 15,5%-a 25 éven aluli fiatal volt, több mint 

háromnegyedük, 77,7%-uk az első munkahelyét kereste. Az álláskeresők több mint 

egynegyede, 27,3%-a az 50 éven felüli korosztályhoz tartozott, és az álláskeresők több mint 

fele, 53,3%-a a szakképzetlenek köréből került ki. Márciusban a regisztrált munkanélküliek 

kevesebb mint egyhatoda, 15,1%-a volt jogosult álláskeresési támogatásra, míg a lényegesen 

kisebb összegű szociális segélyben az álláskeresők kevesebb mint egyharmada, 32,5%-a 

részesült. A munkanélküliek több mint fele, 52,4%-a – az Európai Unióban egyedülálló módon 

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

munkanélküli ellátás, amely minden tagországban legalább 9 hónapig jár az érintetteknek. 

Továbbra is számottevő területi különbségek észlelhetők a munkaerőpiacon. A 

közmunkaprogram – feltehetően átmeneti – megingásának következtében 6 régióban nőtt a 

munkanélküliek száma a februárihoz és az egy évvel korábbihoz képest egyaránt; Észak-

Magyarországon 17,3%-kal, ezen belül Heves megyében 36,4%-kal, Nógrád megyében 33,3%-

kal nőtt a regisztrált álláskeresők száma az egy évvel korábbihoz képest. Alig volt jobb a helyzet 

Észak-Alföldön, ahol 10,5%-kal, ezen belül Hajdú-Bihar megyében 14,8%-kal, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 10,2%-kal emelkedett egy év alatt a munkanélküliek száma. Az 

említett két régió kritikus helyzetét mutatja, hogy a munkanélküliségi ráta meghaladta az 

országos átlag másfélszeresét: Észak-Magyarországon 18,9%, Észak-Alföldön 18,4% volt a 

ráta értéke, de alig kisebb, 14,4% volt a mutató Dél-Dunántúlon is. Márciusban a 

munkanélküliségi ráta 12 megyében kétszámjegyű volt, 5 megyében meghaladta a 15%-ot, ezen 

belül háromban a 20%-ot is: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21,7%, Nógrád megyében 

21,5%, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 20,5% volt.     

A közfoglalkoztatottak száma februárban 169 400 fő volt, 3,8%-kal kevesebb, mint egy 

hónappal, és jelentősen, 15,4%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az év első két 

hónapjában 13,3%-kal csökkent a közmunkások száma. A teljes munkaidőben dolgozó 

közmunkások bruttó átlagkeresete februárban 78 500 forint volt, a jogszabályban előírt 

minimálbér nem egészen háromnegyede, 74,8%-a. Amíg a kötelező minimálbér az év elejétől 

3,4%-kal emelkedett, addig a februári közmunkás bér csupán 1,1%-kal haladta meg az egy 

évvel korábbit, azaz tovább nyílt az olló. 

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az év első két hónapjában a legalább ötfős 

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

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva – 2 853 ezer fő állt alkalmazásban, 1,9%-kal több, mint 

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

alkalmazottak létszáma 3,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A költségvetési 

intézményeknél – a közfoglalkoztatottak nélkül – 695 ezer főt alkalmaztak, 1,2%-kal többet, 

mint 2014 első két hónapjában. 

A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első két 

hónapban 235 100 forint volt, 3,7%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. A 

versenyszférában 249 800 forint volt az átlagos kereset, 3,5%-kal magasabb, mint egy évvel 
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korábban. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül 

hagyva – 236 900 forint volt a keresetek átlaga, 2,2%-kal több az egy évvel azelőttinél. A 

közszférában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 168 ezer fő a nettó keresetének 

csökkenése miatt átlagosan 10 300 forint – a keresetbe nem tartozó – kompenzációt kapott a 

kedvezőtlen adó- és járulékváltozások részbeni ellentételezésére. 

Az év első két hónapjában a nettó átlagkereset 154 ezer forint volt, 3,7%-kal magasabb, mint 

a múlt év azonos időszakában. A fogyasztói árak az első két hónapban 1,2%-kal mérséklődtek 

az egy évvel korábbihoz képest, így a reálkereset 5%-kal emelkedett. A versenyszférában a 

fizikai dolgozók nettó átlagkeresete 111 600 forint volt, 3,2%-kal magasabb az egy évvel 

korábbinál; a szellemi dolgozók nettó keresete 245 600 forint volt, 3,6%-kal több, mint egy 

évvel azelőtt. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül 

hagyva – 155 200 forint volt az átlagkereset, 2,2%-kal több az egy évvel korábbinál. 

 

Áralakulás 

 

Fél éve a magyar gazdaságban is érvényesülnek a defláció jegyei. Tartósan esnek a termelői 

árak az iparban, főként a világpiaci energia- és nyersanyagárak zuhanása következtében. A 

mezőgazdasági árakat lefelé húzza az a termékfelesleg, amely az Európai Unió piacán jelent 

meg az oroszországi embargó következményeként. Az így kialakult környezet előidézte a 

fogyasztói árak mérséklődését, amelyet fokozott a háztartási energia hatósági árának jelentős 

csökkentése. Úgy tűnik, a fogyasztói árak szintje elért a mélypontra, így a következő 

hónapokban lassú emelkedésre lehet számítani. 

Az ipari termelői árak februárban 1,5%-kal mérséklődtek az előző hónaphoz, és 3,2%-kal az 

egy évvel korábbihoz képest; az év első két hónapjában pedig 2,1%-kal csökkentek. A 

kohászatban 2%-kal, a gépgyártásban 1,9%-kal, a villamos berendezés gyártásban 1,6%-kal 

emelkedtek, míg a kőolaj-feldolgozásban 22,4%-kal, a vegyiparban 12,1%-kal, a 

villamosenergia-iparban 4%-kal visszaestek a termelői árak az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva. A feldolgozóipari árak februárban 1,6%-kal csökkentek az egy hónappal, és 3,1%-

kal az egy évvel korábbihoz képest, az első két hónapban pedig 1,9%-kal estek vissza. 

Az ipari export értékesítési árai februárban 2,3%-kal mérséklődtek az egy hónappal és az egy 

évvel azelőttihez képest egyaránt; az első két hónapban 0,7% volt a csökkenés. A kohászatban 

2,8%-kal, a gépgyártásban 2,4%-kal, a nyomdaiparban 1,9%-kal emelkedtek, míg a kőolaj-

feldolgozásban 19,4%-kal, a vegyiparban 12,1%-kal, az élelmiszeriparban 3,5%-kal 

visszaestek a kiviteli árak. A feldolgozóipar export értékesítési árai februárban 2,4%-kal 

mérséklődtek az előző hónaphoz, és 2,3%-kal az egy évvel korábbihoz viszonyítva; az első két 

hónapban 0,7%-kal csökkentek. Az ipar belföldi értékesítési árai februárban 0,1%-kal 

mérséklődtek az egy hónappal, és 4,7%-kal az egy évvel korábbihoz képest, az első két 

hónapban pedig 4,6%-kal estek vissza. A villamos berendezés gyártásban 2,7%-kal, a textil- és 

bőriparban 2,2%-kal, a gyógyszergyártásban 1,6%-kal emelkedtek, míg a kőolaj-
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feldolgozásban 19%-kal, a vegyiparban 12%-kal, a villamosenergia-iparban 4,3%-kal 

csökkentek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipar belföldi értékesítési árai 

februárban 0,4%-kal emelkedtek az egy hónappal, és 5,4%-kal visszaestek az egy évvel 

azelőttihez viszonyítva, az első két hónapban pedig 5,2%-kal mérséklődtek. 

A mezőgazdasági termelői árak februárban 8,1%-kal visszaestek az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva, míg az első két hónapban 7,4%-kal csökkentek. A növényi és kertészeti termékek 

ára 7,9%-kal maradt el a tavaly februáritól. A gabonafélék ára 10,7%-kal, az ipari növényeké 

5%-kal, ezen belül az olajos növényeké 7%-kal mérséklődött. A zöldségek felvásárlási ára 

13,6%-kal emelkedett, a gyümölcsöké jelentősen, 20,9%-kal, a burgonyáé – a magas bázishoz 

képest – 36,7%-kal visszaesett. Az élőállatok és állati termékek felvásárlási ára februárban 

8,5%-kal csökkent. A vágóállatok felvásárlási ára 6,1%-kal, ezen belül a vágómarháé 3,8%-kal, 

a vágósertésé 9,5%-kal, a vágóbaromfié 4,3%-kal mérséklődött. Az állati termékek felvásárlási 

ára 13,3%-kal visszaesett: a tejé 19%-kal csökkent, a tojásé 10%-kal nőtt.  

A fogyasztói árak márciusban 0,6%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 0,6%-kal 

mérséklődtek az egy évvel korábbihoz képest. Az első negyedévben 1%-kal csökkentek az árak.  

Az élelmiszerek ára februárhoz viszonyítva 0,4%-kal nőtt, főképp az idényáras élelmiszerek 

jelentős, 3,5%-os drágulása következtében. Az előző hónaphoz viszonyítva érzékelhetően, 

5,4%-kal emelkedett az üzemanyagok, 0,4%-kal a tartós fogyasztási cikkek ára. 

Az élelmiszerek ára összességében nem változott az egy évvel korábbihoz képest. A tojás ára 

7,1%-kal, a friss zöldségé 6,8%-kal, a gyümölcsé 5,2%-kal, a száraz hüvelyeseké 5,9%-kal, a 

mézé 5%-kal, az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezésé 3%-kal, az étolajé 2%-kal emelkedett, a 

burgonyáé 26,7%-kal, a cukoré 18,8%-kal, a sertészsiradéké 4,5%-kal, a sajté 3,9%-kal, a tejé 

3,7%-kal, a vajé 2,9%-kal, a baromfihúsé 1,8%-kal mérséklődött. A dohányáruk 2,7%-kal, a 

szeszes italok 1,2%-kal, ezen belül a tömény italok 8,3%-kal drágultak a múlt év azonos 

időszakához képest. Az újságok és folyóiratok ára 7,9%-kal nőtt, az üzemanyagoké 11,8%-kal 

csökkent. A háztartási energia ára 5,4%-kal, ezen belül a vezetékes gázé 6,5%-kal, az 

elektromos energiáé 5,7%-kal, a távfűtésé 3,4%-kal mérséklődött, a szemétszállítás díja 4,9%-

kal emelkedett. A szolgáltatások 1,9%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban; az 

egészségügyi szolgáltatás 7,9%-kal, az autópályadíj és a parkolás 6,2%-kal, a háztartási 

szolgáltatás 3,9%-kal, a postai szolgáltatás 3,7%-kal, a színház- és mozijegy 2,7%-kal drágult, 

és ugyanennyivel nőtt a sport- és múzeumi belépők ára. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,2%-

kal, a ruházati termékeké 0,1%-kal mérséklődött.    

A nyugdíjas fogyasztói kosárral számított árindex márciusban 0,5%-kal nőtt az előző 

hónaphoz, és 0,2%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az év harmadik hónapjában 

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

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

vetíti előre. 
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Jövedelem és fogyasztás 

 

A kiskereskedelmi forgalom volumene februárban – szezonálisan és naptárhatástól 

megtisztított adatok szerint – stagnált az előző hónaphoz, és 6,2%-kal emelkedett az egy évvel 

korábbihoz képest, az első két hónapban pedig 7,5%-kal nőtt a forgalom. Az élelmiszerek 

eladása az év elejétől február végéig 4,5%-kal, ezen belül a forgalom csaknem négyötödét, 

79%-át adó élelmiszerláncok értékesítési volumene 5,2%-kal, a dohányboltokat is magukba 

foglaló szakboltoké 2,1%-kal emelkedett. Az élelmiszereken kívüli termékek forgalma az első 

két hónapban – naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 10,4%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Az iparcikkek forgalma egynegyedével, 25,3%-kal, a könyveké és számítástechnikai 

cikkeké 12,7%-kal, a ruházati termékeké 10,8%-kal, a gyógyszereké 7%-kal bővült. A bútorok 

és műszaki cikkek eladása 1,5%-kal haladta meg az előző év első kéthavi forgalmát. Az 

üzemanyagok eladása az első két hónapban 10,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A 

viszonylag kisebb arányt képviselő csomagküldő és internetes kereskedelem változatlanul 

dinamikusan, 25,2%-kal növelte a forgalom volumenét. A jármű- és alkatrész kereskedelem 

volumene 0,6%-kal bővült.  

A KSH – részben a dohánykereskedelem gyökeres változására tekintettel – a múlt év 

márciusában módszertani változtatást hajtott végre a kiskereskedelmi forgalom 

számbavételében. Azóta a közölt adatokban a korábbinál is lényegesen nagyobb a 

bizonytalanság. Az utolsó fél év adatait maga a KSH ugyancsak előzetesnek tekinti, amelyek 

például már a múlt évben is jelentősen módosultak. 

A múlt évben a reálkeresetek 3,2%-kal emelkedtek. Ezzel a hosszú évek óta nem tapasztalt 

mértékű növekedéssel, a reálkereset még mindig csupán megközelítette a 2008. évi értéket, 

attól már mindössze 0,2%-kal maradt 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 a múlt évben az adókedvezményt is számításba véve 4%-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 a múlt évben 3,5%-kal, míg az egy és két gyermeket nevelő 

családoké ennél kisebb mértékben, egyaránt 2,9%-kal nőtt. A három- és több gyermekes 

családok számára ugyanakkor jelentős előrelépést hozott a kedvezmény kiterjesztett körű 

érvényesítése: a reálkereset 15,1%-kal emelkedett. Igaz, ezt a lehetőséget még így is az érintett 

nagycsaládosoknak csak bizonyos hányada tudta teljes egészében igénybe venni, mert a 

járulékot is magába foglaló levonással együtt a havi bruttó 291 ezer forintos kereset jelenti a 

küszöbértéket, míg a múlt évben bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban 237 700 forint, ezen 

belül a fizikai dolgozóké 162 300 forint volt. A három- és többgyermekes családok nagy 
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részének egyszerűen nincs annyi jövedelme, amely alapján a kedvezménymaximumot 

igénybe vehetné. 

A háztartások betétállománya márciusban 46 milliárd forinttal mérséklődött, és a hónap végén 

6 818 milliárd forintot tett ki. A forintbetétek volumene 74 milliárd forinttal csökkent, a 

devizabetéteké tranzakciók eredményeként 33 milliárd forinttal nőtt, árfolyamváltozás 

következtében 5 milliárd forinttal csökkent. Az első negyedév végén a lakosság birtokában 

2 603 milliárd forint értékű állampapír állomány volt, 7,9%-kal több, mint az év elején. 

A lakosság hitelállománya márciusban 687 milliárd forinttal csökkent, és a hó végén 6 214 

milliárd forintot tett ki. A forinthitelek volumene 2 730 milliárd forinttal emelkedett, a 

devizahiteleké tranzakciók eredményeként 3 438 milliárd forinttal csökkent, árfolyamváltozás 

következtében 20 milliárd forinttal nőtt. A lakossági devizahitelek állománya az első negyedév 

végén a teljes hitelállomány 4,9%-át tette ki. A hitelállomány ilyen mértékű átrendeződésének 

az az oka, hogy ebben a hónapban számolták el a pénzintézetek a devizahitelek törvény által 

előírt forintra váltását.  

 

Államháztartás, külgazdasági egyensúly 

 

A külkereskedelmi forgalom az év elején is a tavalyihoz közeli dinamikával bővült. A kivitel 

volumene februárban 8,8%-kal, a behozatalé 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A 

külkereskedelmi mérleg aktívuma az első két hónapban 485 milliárd forintot, illetve 1 557 

millió eurót tett ki, 80 milliárd forinttal, illetve 243 millió euróval többet az egy évvel 

azelőttinél. Február végéig az export forintban mért árszínvonala 0,7%-kal, az importé 1,2%-

kal csökkent, így a cserearány 0,5%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 1,8%-kal, 

az amerikai dollárhoz viszonyítva jelentősen, 21%-kal gyengült. 

Az év első két hónapjában a forgalom felét adó gép- és szállítóeszköz kivitel 11,1%-kal, a 

behozatal 9,6%-kal emelkedett a járműipari export dinamikus, 25%-os bővülésének 

köszönhetően. A feldolgozott termékek exportja 6,8%-kal, importja 8,8%-kal nőtt; ezen belül 

a vegyipari kivitel 10%-kal, a gyógyszeripari 20%-kal bővült. Az élelmiszeripari export – a 

viszonylag magas bázishoz képest – szerény mértékben, 1,4%-kal, míg az import ennél 

nagyobb ütemben, 4,4%-kal bővült. Az energiahordozók behozatalának volumene – az árak 

jelentős csökkenése mellett – 9,7%-kal, ezen belül a földgázé 25%-kal visszaesett, míg a 

kőolajtermékek Irakból történő behozatala megnőtt. 

Az év első két hónapjában az Európai Unióba irányuló export volumene 7,7%-kal, ezen belül a 

15 tradicionális tagállam felé 7,4%-kal, az új tagállamokba kerülő 8,6%-kal emelkedett. Az 

Európai Unió tagállamaiból érkező import 7,8%-kal, ezen belül a régi tagállamokból származó 

6,1%-kal, míg a 13 új tagállamból érkező ennek több mint kétszeresével, 13%-kal haladta meg 

az egy évvel korábbit. Az Európai Unióval folytatott kereskedelemben a mérleg 485 milliárd 

forint, illetve 1 557 millió euró többletet mutatott, 16 milliárd forinttal, illetve 23 millió euróval 
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többet, mint a múlt év első két hónapjában. Az egyéb országokba irányuló kivitel volumene 

9,5%-kal, az onnan származó behozatal 5,3%-kal nőtt. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben 

a relációban 25 milliárd forint, illetve 79 millió euró volt, 64 milliárd forinttal, illetve 219 millió 

euróval kevesebb az egy évvel korábbinál.   

Az államháztartás – önkormányzatok nélküli – pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya 

az első negyedév végén 537 milliárd forint volt, az éves előirányzat 61,2%-a. Március végéig a 

központi alrendszernek 3 733 milliárd forint bevétele keletkezett, amely a törvényi előirányzat 

22,9%-a, és 4 270 milliárd forint kiadása teljesült, amely az előirányzatnak 24,8%-a. A központi 

költségvetés deficitje az első negyedév végén 558 milliárd forint volt, a törvényi előirányzat 

67,5%-a, azaz a központi kormányzat egyetlen negyedév alatt felhalmozta az éves hiánycél 

több mint kétharmadát.  

A gazdálkodó szervezetek az első negyedévben 2 382 milliárd forint adót fizettek, 6,6%-kal 

többet, mint a múlt év azonos időszakában. A társasági-adó befizetésekből 8,9%-kal kisebb, 

míg a pénzügyi szervezetek különadójából 6,1%-kal nagyobb összeg került a kincstárba. Az 

egyéb központosított bevételek 32,2%-kal nőttek, noha a múlt évben is nagyon jelentősen, 

38,8%-kal meghaladták a 2013. évit. E bevételek közé tartoznak az elektronikus útdíjak, a 

környezetvédelmi termékdíjak, és a különböző bírságok. 

Fogyasztási adókból az első negyedévben 973 milliárd forintot fizettek a kötelezettek, 8,5%-

kal többet, mint a múlt év azonos időszakában. Általános forgalmi adóból 10,9%-kal, jövedéki 

adóból 12,6%-kal nőtt a bevétel. Az első negyedévben 60 milliárd forint pénzügyi tranzakciós 

illeték folyt be a költségvetésbe, 19,5%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában; a 

pénzintézetek befizetése ugyan nőtt, de az Államadósság Kezelő Központ befizetési 

kötelezettsége megszűnt, míg az Államkincstáré csökkent, azaz az állam saját illetékfizetési 

kötelezettségét a kormány ez évtől jelentősen mérsékelte. 

A lakosság az első negyedévben 459 milliárd forint adót fizetett, 6,7%-kal többet, mint egy 

évvel korábban. Személyi jövedelemadóból 6,3%-kal, illetékekből 11,8%-kal több bevétel 

keletkezett. A társadalombiztosítási alapok bevétele az első negyedévben 1 231 milliárd forint 

volt, 1,8%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. 

A költségvetési szervek kiadásai az első negyedévben 929 milliárd forintot tettek ki, 2,7%-kal 

kevesebbet az egy évvel korábbinál. A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 

megegyeztek az egy évvel korábbival, attól mindössze 0,2%-kal maradtak el, a szakmai fejezeti 

kezelésű előirányzatok uniós kiadásai 11,4%-kal emelkedtek. Az állami vagyonnal kapcsolatos 

kiadások 49 milliárd forintot tettek ki, 76,8%-kal többet az egy évvel azelőttinél. Ennek jelentős 

részét a Paks II. beruházásra, számottevő hányadát újabb állami cégek alapítására és állami 

tulajdonú cégek támogatására fordította a kormány. 

Szociális és családtámogatásokra az első negyedévben 212 milliárd forintot folyósított a 

kormány, 22,9%-kal többet, mint a múlt év azonos időszakában. A látszólag jelentős emelkedés 

oka, hogy a húsvét miatt az április elején esedékes ellátásokat március végén utalta a Kincstár. 

A foglalkoztatási alap kiadásai 94 milliárd forintot tettek ki, 21,3%-kal többet az egy évvel 

azelőttinél. Álláskeresési támogatásra 10,2%-kal kevesebbet, közmunka programra 32,4%-kal 
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többet fordítottak, mint a múlt év azonos időszakában. A korábbi hónapokhoz képest jelentősen 

nőtt a közfoglalkoztatásra felhasznált keret, melynek oka, hogy a kormány a közmunkák 

további felfuttatásával képzeli el a foglalkoztatási arány javítását. 

A költségvetési szervek lejárt határidejű tartozásállománya az első negyedév végén 112 

milliárd forint volt, 5%-kal több, mint egy hónappal, és egynegyedével, 25%-kal több, mint egy 

évvel korábban. Az adósság több mint négyötödét, 81,4%-át az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának felügyelete alá tartozó szervezetek halmozták fel. Az adósság döntő része, 

92,5%-a, 84,6 milliárd forint az egészségügyi szolgáltatóknál állt fenn A kórházak március 

hónapban 7,2 milliárd forinttal növelték tartozásállományukat. Az egészségügyi intézmények 

súlyos alulfinanszírozottsága már az év elején kritikus helyzetet teremtett, amelyre feltehetően 

a kormány által kilátásba helyezett, de hónapok óta lebegtetett 60 milliárd forintos 

konszolidáció sem nyújt megfelelő megoldást. Mivel a kormányzati támogatást deklaráltan 

kizárólag a minősített tartozások kiegyenlítésére szánják, a kórházak a szállítói tartozások 

ütemezésével igyekeznek javítani a saját pozíciójukat, azaz a kormány időhúzása tovább növeli 

a számvitelileg kimutatott adósságot. Jelentős, 6,8 milliárd forintos tartozást görgetnek maguk 

előtt az oktatási és kulturális intézmények, ezen belül különösen az egyetemek és főiskolák. 

Az adósság 7,9%-át a Miniszterelnökség felügyelete alá tartozó szervezetek halmozták fel, és 

e tartozások több mint négyötöde, 83,5%-a 60 napnál régebben állt fenn március végén. 

Számottevő, 5 milliárdos, 63,5%-ában 60 napon túli adóssága volt a Honvédelmi 

Minisztériumnak, és 3,9 milliárdos a Belügyminisztériumnak. Az intézményi gazdálkodás 

súlyos zavaraira utal, hogy az első negyedév végén a költségvetési intézmények több mint 

felének, 55,9%-ának volt lejárt határidejű tartozása. E tartozások 17,6%-a egy hónapnál 

régebben fennálló, de 60 napos késedelmet nem meghaladó adósság volt. A költségvetési 

szervek tartozásállományának felénél, 50,2%-ánál a késedelem a két hónapot is meghaladta. A 

késedelemmel fizető költségvetési szervek – és ezzel az államháztartás – helyzetét súlyosbítja, 

hogy a Ptk. szerint minden egyes késedelmes fizetés 40 euró költségátalány megfizetésének 

kötelezettségét vonja maga után, amelytől előzetes megállapodás alapján sem lehet eltekinteni, 

a jogosult csak a tőketartozás megfizetését követően mondhat le arról. 

Az első negyedév államháztartási folyamatai látszólag kiegyensúlyozott gazdálkodásra utalnak. 

A bevételek meghaladták a tervezettet, a kiadások pedig differenciáltan ugyan, de a 

költségvetésben foglaltak szerint teljesültek. A költségvetési gazdálkodás ennek ellenére súlyos 

gondokkal küzd. Ha elfogadjuk azt, hogy az államháztartási hiánycél tartása nem lehet a 

kormány legfontosabb gazdaságpolitikai célkitűzése, akkor komoly baj van. Az adóbevételek 

év eleji magas szintje nem feltétlenül tartható az év egészében a gazdaság lassuló pályája 

következtében. Az államháztartási kiadások esetlegessége jól tükrözi azt a veszélyes helyzetet, 

amely az államigazgatás működőképességének megingása következtében állt elő. A 

közszolgáltatások működési zavarai egyre nyilvánvalóbbak, a közoktatási és felsőoktatási 

intézmények a kritikus határ közelébe értek, az egészségügy működőképességéről pedig 

gyakorlatilag már nem lehet beszélni. A gyógyító intézmények olyan súlyos gondokkal 

küzdenek, amelyek gyors és hatékony beavatkozás nélkül katasztrofális következményekkel 

járhatnak. A kormányzatban még a helyzetfelismerés sem megfelelő, így csekély a remény a 

megoldás megtalálására. 
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Lakásépítés 

 

A lakásépítési tevékenység a 2008. évi válság óta kritikus helyzetben van. Az évenként épített 

lakások száma a válság óta a korábbinak egyötödére csökkent. A múlt évben csekély emelkedés 

következett be, amelyet az idén felemás folyamatok követtek. Az első negyedévben 1 600 új 

lakás épült, 6,6%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. A fővárosban 1,7%-kal, a 

községekben 7,9%-kal, a megyei jogú városokban 14,4%-kal, a többi városban 4,5%-kal 

csökkent az épített lakások száma. 

Az első negyedévben 2 400 építési engedélyt adtak ki az illetékes hatóságok, 44%-kal többet 

az egy évvel korábbinál. A jelentős növekedés értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül, 

hogy rendkívül alacsony a múlt évi bázis, mivel az előző öt évben rendkívül kevés lakás 

építéséhez kértek engedélyt az építtetők. A fővárosi változás dinamikája jól jellemzi a helyzetet: 

Budapesten háromszorosára, 201,3%-kal nőtt a kiadott engedélyek száma, aminek egyik oka, 

hogy egy évvel azelőtt mindössze 239 építési engedélyt adtak ki, míg az idén elindult néhány 

lakópark beruházás. A 23 megyei jogú városban összesen 530 építési engedélyt adtak ki az első 

negyedévben, azaz városonként átlagosan 22 lakás építése kezdődhet meg. A többi városra 2-2 

lakás építésének kezdése jut csupán. A felépült lakóépületek 54%-a családi ház volt. A lakások 

átlagos alapterülete 100 m2 volt, 1 m2-rel nagyobb, mint egy évvel korábban. A 100 m2-nél 

nagyobb alapterületű lakások aránya 39,8% volt, némileg, 1,3 százalékponttal magasabb, mint 

a múlt év azonos időszakában, míg a 60 m2-nél kisebbek aránya jelentősen, 13,7 

százalékponttal, 20,6%-ra csökkent. 

 

Ipar, építőipar 

 

Az ipari termelés a múlt évben dinamikusan bővült, ezen belül azonban az év utolsó 

hónapjaiban némileg mérséklődött a növekedés üteme. Az idei év elején ismét gyorsult az ipari 

kibocsátás növekedése. A termelés volumene februárban – szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazított adatok szerint – 0,3%-kal mérséklődött az előző hónaphoz, és 5,8%-kal emelkedett 

az egy évvel korábbihoz képest; az első két hónapban 5,6%-kal nőtt a kibocsátás. A 

feldolgozóiparban a legnagyobb, 30%-os súlyt képviselő járműgyártás termelése az első két 

hónapban 14%-kal emelkedett; a számítógép, elektronikai és optikai termékgyártás – több évi 

visszaesést követően – 5,4%-kal bővítette a kibocsátást, mivel az elektronikai fogyasztási 

cikkek termelése 25%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építőanyag-ipari termelés 

12%-kal, az élelmiszeriparé 3,8%-kal nőtt, míg a gépi berendezések gyártása 6,7%-kal, a 

kőolaj-feldolgozás 5,6%-kal, a kohászati termelés 4,8%-kal visszaesett az első két hónapban. 

A feldolgozóipar termelésének volumene februárban 5,9%-kal, az első két hónapban 5,6%-kal, 
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az energiaiparé februárban 6,9%-kal, az első két hónapban 6,2%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. 

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

0,3%-kal haladta meg az egy hónappal, és 7,9%-kal az egy évvel korábbit; az első két hónapban 

pedig 6,8%-kal emelkedett. A járműgyártás kivitele az első két hónapban 12,5%-kal, a gumi- 

és műanyagiparé 12,3%-kal, a gyógyszeriparé 10,6%-kal, az élelmiszeriparé 8,4%-kal 

emelkedett, a gépgyártásé 12,7%-kal, a fémfeldolgozásé 5,5%-kal visszaesett. A 

feldolgozóipari export februárban 7,5%-kal, az első két hónapban 6,1%-kal haladta meg az egy 

évvel korábbit. Az ipar belföldi értékesítése – szezonálisan és munkanaphatással kiigazított 

adatok szerint – 0,2%-kal csökkent az előző hónaphoz, és 5,2%-kal nőtt az egy évvel 

korábbihoz képest, az első két hónapban pedig 4,4%-kal emelkedett. A járműgyártás belföldi 

eladása az első két hónapban egyharmadával, 34,2%-kal, a kőolaj-feldolgozásé – az alacsony 

bázishoz képest – 17%-kal, a gumi- és műanyagiparé 10,7%-kal, az élelmiszeriparé 2,7%-kal 

emelkedett, a textiliparé 7,8%-kal, a vegyiparé 3,3%-kal, a számítógép gyártásé 1,5%-kal 

mérséklődött. A feldolgozóipar belföldi értékesítése februárban 6,8%-kal, az első két hónapban 

7,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.  

A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál az egy főre jutó termelés az év első két 

hónapjában 2,4%-kal emelkedett a foglalkoztatottak létszámának 3,2%-os bővülése mellett. A 

feldolgozóiparban 2,1%-kal, az energetikában 9,4%-kal nőtt a termelékenység. A jelentős 

súllyal rendelkező feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek volumene februárban stagnált, 

0,1%-kal nőtt, ezen belül az exportrendeléseké 1,2%-kal, abból a járműipariaké 3,5%-kal 

mérséklődött, míg a belföldi rendeléseké 9,8%-kal emelkedett. Az ipar teljes rendelésállománya 

a második hónap végén 20%-kal, ezen belül az exportrendeléseké 21,3%-kal meghaladta az egy 

évvel azelőttit, míg a hazai rendeléseké 5,8%-kal elmaradt attól. Az ipari kibocsátás volumene 

az első két hónapban Közép-Dunántúlon némileg, 0,3%-kal mérséklődött, a többi régióban 

1,6% és 8,9% közötti mértékben emelkedett, kivéve Dél-Alföldön, ahol – a Mercedes gyár 

dinamikus termelés-bővülésének eredményeként – 16,4%-os volumenindexet mértek. 

Az építőipar hosszú évek mélyrepülését követően az uniós finanszírozású projektek 

következtében az utóbbi másfél évben jelentősen növelte termelését. A beruházások kifutásával 

az ágazat kilátásai ismét kedvezőtlenebbé válnak. Az építőipari termelés volumene februárban 

– szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva – 3,2%-kal nőtt az előző hónaphoz, és 5,1%-kal 

az egy évvel korábbihoz képest; az első két hónapban pedig összesen 6,4%-kal emelkedett. Az 

épületek építése februárban 4,8%-kal, az egyéb építményeké 5,9%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. A vállalkozások új szerződéseinek volumene februárban jelentősen, 40,7%-kal, ezen 

belül az épületek építésére irányulóké 16,8%-kal, az egyéb építményeket célzóké 50,7%-kal 

visszaesett. A teljes szerződésállomány a második hónap végén több mint egynegyedével, 

26,7%-kal, ezen belül az épületek építésére irányulóké 6,6%-kal, míg az egyéb építményekre 

irányulóké 30,5%-kal kisebb volt az egy évvel azelőttinél. 
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Mezőgazdaság 

 

A mezőgazdasági termékek felvásárlása az első két hónapban 11%-kal haladta meg az egy 

évvel korábbit. A növénytermesztési és kertészeti termékek felvásárlása a tavalyi kedvező 

termés következtében 23,3%-kal emelkedett. Gabonafélékből 50,2%-kal, zöldségfélékből 

29,4%-kal, gyümölcsökből 57,7%-kal vásároltak fel többet, mint a múlt év azonos időszakában. 

Az élőállatok és állati termékek felvásárlása 5,6%-kal nőtt; a vágóállatoké stagnált, mindössze 

0,5%-kal emelkedett, míg az állati termékeké jelentősen, 18,9%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. 

 

Turizmus 

 

A turizmus forgalmában a múlt évben megfigyelt jelentős élénkülés ez év elején is 

folytatódott. Az év első két hónapjában 1 035 ezer vendég 2 398 ezer éjszakát töltött el a 

magyarországi szálláshelyeken; a vendégek száma 10,9%-kal, a vendégéjszakáké 9,6%-kal 

emelkedett. A külföldi vendégforgalom 9,4%-kal nőtt; a legtöbb, 127 ezer vendégéjszakát a 

német turisták töltötték nálunk, igaz, 4,4%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A brit 

turisták 103 ezer vendégéjszakája másfélszeresére, 49,2%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest; a 101 ezer osztrák vendégéjszaka 1,1%-os emelkedést, a 98 ezer orosz 

vendégéjszaka jelentős, 32%-os visszaesést jelent. A belföldi vendégforgalom az első két 

hónapban érzékelhetően, 9,9%-kal nőtt. A szállodák átlagos foglaltsága februárban 42,2% volt, 

2,6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál; az ötcsillagos hoteleké 58%, a 

gyógyszállóké 52,7%, míg a négycsillagos szállodáké 50,6%. A kereskedelmi szálláshelyek 

bruttó árbevétele az első két hónapban 21 milliárd forint volt, folyó áron közel egyötödével, 

18,3%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. 

 

Népmozgalom 

 

Az első két hónapban 14 600 gyermek született, 3,6%-kal több, mint a múlt év azonos 

időszakában. A születési arányszám 9,2‰ volt, 0,3 ezrelékponttal magasabb az egy évvel 

azelőttinél. Február végéig 2 600 házasságot kötöttek, – a rendkívül alacsony bázishoz képest 

– 5,6%-kal többet az egy évvel korábbinál. A házasságkötési arányszám 1,6‰ volt, amely 

csekély, 0,1 ezrelékpontos emelkedést jelent. 
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Az év első két hónapjában 25 500 halálesetet anyakönyveztek, igen jelentősen, 18%-kal többet 

az egy évvel azelőttinél. A halálozási arányszám 16‰ volt, amely számottevően, 2,5 

ezrelékponttal emelkedett. A csecsemőhalálozási arányszám 4,6‰ volt, érzékelhetően, 0,6 

ezrelékponttal kisebb a múlt év első két hónapjában megfigyelt értéknél. A természetes fogyás 

10 800 fő, aránya 6,8‰ volt, lényegesen, 2,4 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. 

 

Bűnügyi helyzet 

 

A Belügyminisztérium adatai szerint az év első két hónapjában 36 300 bűncselekményt 

regisztráltak, meglepően, 32%-kal, Budapesten 39,5%-kal kevesebbet, mint a múlt év azonos 

időszakában. A súlyosabb megítélésű bűntettek száma 37,3%-kal, a fővárosban 48,3%-kal, az 

enyhébb megítélésű vétségeké 28,4%-kal csökkent. A számottevő mérséklődés jelentős részben 

a jogszabályok, azaz a számbavételi mód változásának következménye. A Belügyminisztérium 

jelentése szerint a sértettek száma 29,3%-kal, a bűnelkövetőké 17,9%-kal kevesebb volt a tavaly 

január-februárinál. 

 

Budapest, 2015. május 5. 

 

                                                                                                          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. 


