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Gazdasági növekedés 

 

A múlt évben – regionális konfliktusokkal és lokális válságokkal terhelt időszakban – némileg 

emelkedett a gazdasági növekedés dinamikája, a globális gazdaság 3,3%-kal bővült. Az idei 

évben ez a tendencia folytatódott, és az első negyedévben mért teljesítmény alapján reálisnak 

tekinthető a Nemzetközi Valutaalap prognózisa, amely a világgazdaság ez évi várható 

bővülésének ütemét 3,5%-ban határozta meg. Az év elején kedvezően alakult a fejlett országok 

gazdasági növekedése. Az OECD országokban a bruttó hazai termék összességében 1,9%-kal 

nőtt. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága – az időjárási körülmények miatt – az első 

negyedévben 0,2%-kal zsugorodott az előző negyedévhez, de 2,7%-kal bővült a múlt év azonos 

időszakához képest. Japánban a tavalyi stagnálás után az első negyedévben 1%-kal 

mérséklődött a bruttó hazai termék az egy évvel korábbihoz képest. Ausztráliában dinamikus, 

2,6%-os, Koreában 2,4%-os bővülést regisztrált a statisztika. 

Az Európai Unióban szerény mértékben ugyan, de nőtt a bővülés üteme. Az egyesített GDP 

0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit, és 1,5%-kal az egy évvel korábbit. Az eurózóna 

bruttó hazai terméke is 0,4%-kal nőtt az előző negyedévhez, és 1%-kal a múlt év azonos 

időszakához képest. Az eurózóna növekedésében meghatározó német gazdaság a tavalyi évnél 

szerényebb dinamikával bővült: a GDP 0,3%-kal emelkedett az előző negyedévhez, és 1%-kal 

az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A francia gazdaság több éves stagnálás után az idei első 

negyedévben érzékelhetően, 0,6%-kal bővült az előző negyedévhez, és 0,7%-kal a múlt év 

azonos időszakához képest. A brit gazdaság továbbra is érzékelhető dinamikával növekszik: a 

bruttó hazai termék 0,3%-kal emelkedett az előző negyedévhez, és 2,4%-kal az egy évvel 

korábbihoz viszonyítva. 

A nyugat-európai térség országaiban valamelyest javuló tendencia tapasztalható. A holland 

gazdaságban látható a fellendülés: a GDP 0,4%-kal nőtt az előző negyedévhez, és 2,4%-kal az 

egy évvel korábbihoz képest. Az ír statisztikai szervezet a társintézményeknél később publikálja 

az adatokat. A múlt évben és valószínűsíthetően az idei első negyedévben is az ír gazdaság 

növekedett a leggyorsabban az Európai Unióban: tavaly a bruttó hazai termék 4,8%-kal 

emelkedett, igaz ebben szerepet játszott a helyreállítási periódus is, amelynek az ír gazdaság 

feltehetően a vége felé tart. A belga gazdaság az eurózónáéhoz közelálló dinamikával bővült: a 
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GDP 0,3%-kal nőtt az előző negyedévhez, és 0,9%-kal a múlt év azonos időszakához 

viszonyítva. Ausztriában változatlanul stagnál a gazdaság: a GDP 0,1%-kal nőtt mindkét 

összehasonlításban. 

Az észak-európai tagországok közül jelentős dinamikával bővült a svéd gazdaság: a bruttó hazai 

termék 0,4%-kal emelkedett az előző negyedévhez, és 2,6%-kal a múlt év azonos időszakához 

viszonyítva. Dániában is az uniós átlagot meghaladó volt a növekedési ütem: a GDP 0,4%-kal 

emelkedett az előző negyedévhez, és 1,7%-kal az egy évvel korábbihoz képest. A finn gazdaság 

változatlanul stagnál: a bruttó hazai termék 0,1%-kal mérséklődött az előző negyedévhez, míg 

ugyanilyen mértékben nőtt a tavalyi év első negyedéhez viszonyítva. Az Európai Unióhoz nem 

tartozó Norvégia gazdasága 2,6%-kal bővült éves összehasonlításban.  

A dél-európai országok gazdasága a korábbinál jobb teljesítményt mutatott az első 

negyedévben. A spanyol gazdaság dinamikusan bővült: a bruttó hazai termék kiemelkedő 

ütemben, 0,9%-kal emelkedett az előző negyedévhez, és 2,7%-kal az egy évvel korábbihoz 

képest. Portugáliában is az eurózónát meghaladó volt a bővülés üteme: a GDP 0,4%-kal nőtt 

negyedéves, és 1,5%-kal éves összehasonlításban. Az olasz gazdaságban hosszabb idő óta 

először nőtt a bruttó hazai termék: az előző negyedévhez képest 0,3%-kal, a múlt év azonos 

időszakához viszonyítva 0,1%-kal. Görögország ismét technikai recesszióba került; a negyedik 

negyedévi 0,4%-ot követően az idei első negyedévben 0,2%-kal csökkent a GDP az előző 

negyedévhez viszonyítva. Az egy évvel korábbihoz képest 0,4%-os növekedést regisztrált a 

statisztika. Ciprus bruttó hazai terméke – a rendkívül alacsonyon bázishoz képest – jelentősen, 

1,6%-kal nőtt az előző negyedévivel, és 0,2%-kal az egy évvel korábbival összevetve.   

A visegrádi országokban dinamikusan bővült a gazdaság. Csehországban kiemelkedő 

mértékben, 3,1%-kal emelkedett a bruttó hazai termék a tavalyi negyedik, és 4,2%-kal az első 

negyedévhez viszonyítva. Lengyelországban jelentős ütemben, 1%-kal nőtt a GDP az előző 

negyedévhez, és 3,5%-kal az egy évvel korábbihoz képest. A szlovák gazdaság 0,8%-kal bővült 

az előző negyedévhez, és 2,9%-kal a múlt év azonos időszakához viszonyítva. A szlovén 

gazdaság is csaknem ugyanilyen ütemben fejlődött: 0,8%-kal, illetve 3%-kal bővült a két 

vizsgált időrelációban. 

Érzékelhetően visszaesett a balti országokban a növekedés dinamikája. Lettországban 0,3%-

kal emelkedett a bruttó hazai termék az előző negyedévhez, és 2%-kal az egy évvel korábbihoz 

képest. A másik két tagországban zsugorodott a gazdaság az előző negyedévhez képest: 

Észtországban 0,3%-kal, míg Litvániában 0,6%-kal. Az éves egybevetésű mutatók 1,8%-kal, 

illetve 1,5%-kal emelkedtek.   

A két kelet-balkáni ország gazdasága dinamikusan bővült. A román GDP kiemelkedő 

mértékben, 1,6%-kal nőtt az előző negyedévhez, és 4,2%-kal az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva. Bulgáriában 0,9%-kal nőtt a bruttó hazai termék az előző negyedévhez, és 2%-kal 

a múlt év azonos időszakához képest. Horvátország nehezen lábal ki a recesszióból: a GDP 

stagnált az előző negyedévhez, és mindössze 0,1%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz 

képest. 
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A fejlődő országok gazdaságának változása vegyes képest mutat; több meghatározó országban 

visszaesett a növekedés dinamikája. Kínában érzékelhető ugyan az ütem csökkenése, de még 

így is kiemelkedő volt a bővülés: a GDP 1,3%-kal emelkedett az előző negyedévhez, és 7%-

kal az egy évvel korábbihoz képest. Jelentős dinamikával, 4,8%-kal bővült az indonéz, 2,5%-

kal a mexikói, 2%-kal a dél-afrikai gazdaság. Brazíliában megtorpant a gazdaság: 1,1%-kal 

csökkent a GDP a múlt év azonos időszakához képest.  

Az év elején folytatódott a magyar gazdaság múlt évben tapasztalt dinamikus bővülése. A 

bruttó hazai termék előzetes, részben becsült információk szerint az első negyedévben – 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján – 0,6%-kal emelkedett az előző 

negyedévhez, a nyers, illetve a naptárhatás kiszűrésével számított adatok alapján pedig egyaránt 

3,4%-kal a múlt év azonos időszakához képest. A nemzetközi összehasonlításban alkalmazott 

szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a GDP az első negyedévben 3,1%-kal 

haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH jelentése szerint a növekedést az ipari teljesítmény 

bővülésére lehet visszavezetni. 

Komolyabb elemzésre a részletes adatok ismeretében lesz majd lehetőség, ami azért is fontos, 

mert a konjunktúramutatók azt vetítik előre, hogy ebben az évben érzékelhetően csökken a 

növekedés dinamikája, igaz feltehetően a korábban prognosztizáltnál kisebb mértékben. A 

tendencia sajnos egyértelmű, és a következő két év újra lemaradó pályára helyezi a magyar 

gazdaságot a környező országokhoz képest. Azaz a tavalyi év tulajdonképpen kivételes volt, 

melyet követően visszatér a lemaradás tendenciája. Ennek egyik szomorú bizonyítéka a 

gazdasági teljesítmény alapján egyébként sem uniós élvonalba tartozó régióink fokozódó 

lemaradása. 

Az Eurostat nyilvánosságra hozta az Európai Unió 272 régiójának gazdasági teljesítményét 

tükröző 2013. évi adatokat. A most közölt statisztikai információk vásárlóerő paritáson 

mutatják be az egyes régiók egy főre eső bruttó hazai termékének volumenét, és felállítják a 

régiók rangsorát is. A területi GDP adatok Magyarország és régióinak folytatódó lecsúszását 

tükrözik. Az egy főre eső bruttó hazai terméket alapul véve Belső-London volt a legfejlettebb 

régió, ahol az egy főre eső GDP meghaladta az Európai Unió átlagának háromszorosát, annak 

325%-a volt. A 2013. évi adatok alapján sorrendben második Luxemburg egy főre eső GDP-je 

az uniós átlag több mint két és félszerese, annak 258%-a volt, és még a következő helyen álló 

Brüsszel gazdasági fejlettsége is meghaladta az uniós átlag kétszeresét, annak 207%-a volt. A 

régiók rangsorában Pozsony a hatodik, Prága a kilencedik helyet foglalta el a 2013. évi adatok 

alapján. 

A legfejlettebb magyar régió, Közép-Magyarország egy főre eső bruttó hazai terméke 

meghaladta ugyan az uniós átlagot, annak 108%-a volt, ezzel a rangsor 79. helyét foglalta el. 

Megjegyzendő, ha Budapest Pozsonyhoz és Prágához hasonlóan önálló régiót alkotna, akkor 

ebben a területi rangsorban feltehetően a 25. és a 30. hely között lett volna. /Az Eurostat 

értelemszerűen a régiók adatait közölte, és nem a régiónál kisebb területi egységekét. 

Számítások szerint a magyar főváros egy főre eső bruttó hazai terméke az Európai Unió 

átlagának a 140%-a körül lehetett./ Nyugat-Dunántúlon az egy főre eső GDP elérte az Európai 
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Unió átlagának kétharmadát, annak 67%-a volt, míg Közép-Dunántúlon ugyanez a mutató már 

csupán az Unió átlagának a felét haladta meg, annak 59%-a volt 2013-ban. 

A többi négy régió teljesítménye nem haladta meg az Unió átlagának 45%-át, és ezzel az 

európai régiók között az utolsó 15 között voltak. Az utóbbi két évben még romlott is e régiók 

relatív pozíciója. A 2011. évi adatok alapján Észak-Magyarország az utolsó tíz régió között 

volt, a másik három az utolsó húsz között, illetve a két alföldi régió ezen belül az utolsó tizenöt 

között. Észak-Magyarország akkor 5 bolgár és 3 román régiót előzött meg, az alföldi régiók 

még két további román régiót, míg Dél-Dunántúl két lengyel régiót is. A 2013. évi adatok 

alapján Észak-Magyarország és Észak-Alföld is az utolsó tíz régió között volt, és az utóbbit 

követte a két további magyar régió is, azaz e négy régió az utolsó tizenkét régió közé csúszott 

le. Mayotte régiót, Franciaország tengeren túli területét nem számítva Észak-Magyarország 

csupán öt bolgár és egy román régiót előzött meg, míg a másik három magyar régió még két 

további román régiót is.  E három, illetve négy magyar régiónál a 2013. évi adatok alapján 

fejlettebb volt öt román régió és valamennyi lengyel és szlovák régió is.  

A magyar gazdaság sajnos látványosan elmarad a környező országok gazdasági fejlettségi 

szintjétől. Az egy főre jutó bruttó hazai termék volumenében 2010 óta utolérte és elhagyta 

Magyarországot Lengyelország, Észtország és Litvánia, gyakorlatilag utolérte Lettország, és 

közeledett hozzá Románia is. A magyar gazdaság csupán a három balkáni országot előzi meg 

a fejlettségi rangsorban. Ezt a lecsúszást erősíti az ország területi kettészakadása is, amelynek 

szenvedő részese a Dunán inneni három régió és Dél-Dunántúl is. Ezeknek a régióknak a 

gazdasága évek óta stagnál. Gyökeres gazdaságpolitikai váltás nélkül nincs esély e régiók – és 

a magyar gazdaság – kilábalására.    

 

Foglalkoztatottság, keresetek 

 

            A múlt évben – több évi stagnálást követően – nőtt a foglalkoztatottság, és ez a tendencia az 

év elején is folytatódott. A több szempontból is torzított adatok alapján nehéz megállapítani a 

valóságos folyamatokat; a közzétett statisztikák alapján a versenyszférában az alkalmazotti 

létszám bővülése mutatkozik, és a közszféra néhány területén, így a rendészetnél és a központi 

igazgatásban is hasonló a tendencia. Ugyanakkor a foglalkoztatottság a korábbi néhány év 

alacsony értékeihez képest a számbavétel változása miatt nőtt, a tényleges hazai 

munkaerőpiacon még most is kevesebben dolgoznak, mint a válság előtti évben. Az év elején 

is folytatódott a reálkeresetek jelentős emelkedése, amely a tavalyi nettó kereset emelkedés 

áthúzódó hatására, valamint a deflációs hatás együttes érvényesülésére vezethető vissza.  

A KSH mintavételes lakossági adatfelvétele szerint a február és április közötti három hónap 

átlagában a foglalkoztatottak száma 4 141 ezer fő volt, 73 ezer fővel, 1,8%-kal több, mint egy 

évvel korábban. A foglalkoztatottak közül a trimeszter középső hónapjában, márciusban 151 

ezren közmunkások voltak, a munkaerő-felvétel módszertana alapján pedig további 105 ezer 

külföldön dolgozót is hazai foglalkoztatottnak mutatott ki a KSH. A külföldön dolgozók e 
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százezres körét is beleszámítva a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 62,8% volt, 1,7 

százalékponttal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A legjobb munkavállalási 

korúnak tekintett 25-54 évesek foglalkoztatási aránya 79,8% volt, 1,1 százalékponttal – 

hibahatáron belül – magasabb az egy évvel korábbinál, míg az 55-64 éveseké 43,8% volt, 

szemben az egy évvel azelőtt mért 41,9%-kal. 

Az aktív munkanélküliek száma a február és április közötti három hónap átlagában 338 ezer 

fő volt, 19 ezer fővel, 5,2%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában. Az utolsó ismert 

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

A munkanélküliségi ráta a megfigyelt trimeszterben 7,6% volt, 0,5 százalékponttal 

alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A 25 éven aluli fiatalok munkanélküliségi rátája továbbra 

is rendkívül magas, 18,9% volt, annak ellenére, hogy egy év alatt ez az arány 0,8 

százalékponttal mérséklődött. Változatlanul súlyos gond a tartós munkanélküliség: az 

álláskeresők közel fele, 45,2%-a legalább egy éve nem talált munkát; a munkanélküliség átlagos 

időtartama közel másfél év, 17,6 hónap volt.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma április 

végén 415 ezer fő volt, lényegében ugyanannyi, 0,3%-kal több, mint egy évvel korábban. 

Áprilisban a foglalkoztatók 63 ezer új álláshelyet jelentettek be, 43,2%-kal többet, mint egy 

évvel korábban. Ugyanakkor az új álláshelyek háromnegyede, 75,7%-a támogatott álláshely 

volt, azaz közmunkára irányult. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közmunkaprogram 

határozza meg a foglalkoztatás alakulását a munkaerőpiac helyett. A közmunka program 

hónapról hónapra hektikusan változik; áprilisban 73,2%-kal kevesebb helyet hirdettek, mint 

egy hónappal, de 81,1%-kal többet, mint egy évvel azelőtt. Azaz a regisztrált munkanélküliek 

száma azért nem nőtt a tavaly áprilishoz képest, mert lényegesen több álláshelyet jelöltek meg 

közmunkások alkalmazására. 

A regisztrált munkanélküliek csaknem egyhatoda, 16,2%-a 25 éven aluli fiatal volt, több mint 

háromnegyedük, 78,4%-uk az első munkahelyét kereste. Az álláskeresők több mint 

egynegyede, 27,5%-a az 50 éven felüli korosztályhoz tartozott, és több mint felének, 53,3%-

ának nem volt szakképzettsége. Legfeljebb alapfokú képzettséggel rendelkezett a 

munkanélküliek fele, 49,9%-a. Áprilisban a regisztrált munkanélküliek kevesebb mint 

egyhatoda, 13,8%-a volt jogosult álláskeresési támogatásra, míg a lényegesen kisebb összegű 

szociális segélyben az álláskeresők kevesebb mint egyharmada, 32,6%-a részesült. A 

munkanélküliek több mint fele, 53,6%-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 különbségek érzékelhetők a munkaerőpiacon. A 

munkanélküliek számát az ország jelentős részén nem a munkaerőpiac, hanem a 

közmunkaprogram határozza meg, így a program – feltehetően átmeneti – megingásának 

következtében Észak-Magyarországon 8%-kal, ezen belül Nógrád megyében 22%-kal, Heves 

megyében 19,2%-kal, és Észak-Alföldön is némileg, 1%-kal nőtt áprilisban a regisztrált 

álláskeresők száma az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten is 6,1%-kal több munkanélküli 

szerepelt a nyilvántartásban, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az említett két régió 
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helyzete az abszolút értékeket nézve is kritikus. A munkanélküliségi ráta mindkét térségben 

meghaladta az országos átlag másfélszeresét: Észak-Magyarországon 17%, míg Észak-

Alföldön 15,9% volt a mutató értéke, de problematikusnak minősíthető Dél-Dunántúl is, ahol 

12,6% volt áprilisban a munkanélküliségi ráta. A területi problémákat tükrözi, hogy a megyék 

többségében, szám szerint 11-ben a munkanélküliségi ráta kétszámjegyű volt, ezen belül négy 

megyében meghaladta a 15%-ot, Nógrád megyében pedig elérte a 20%-ot is. 

A közfoglalkoztatottak száma márciusban 150 900 fő volt, 10,9%-kal kevesebb, mint egy 

hónappal, és több mint egynegyedével, 27,8%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az első 

negyedévben 18,3%-kal kevesebb közmunkást alkalmaztak, mint a múlt év azonos 

időszakában. A teljes munkaidőben dolgozó közmunkások bruttó átlagkeresete az első 

negyedévben 79 500 forint volt, 2,1%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, ugyanakkor az 

emelkedés mértéke nem érte el a minimálbér 3,4%-os növekedését. Az ebben az időszakban 

kifizetett bruttó közmunkás bér alig haladta meg a jogszabályban előírt minimálbér 

háromnegyedét, annak éppen 75,7%-át tette ki. 

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az első negyedévben a legalább ötfős 

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

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva – 2 851 ezer fő állt alkalmazásban, 1,5%-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 – 697 ezer főt alkalmaztak, 1,2%-kal többet, 

mint a tavalyi első negyedévben. 

A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első 

negyedévben 239 300 forint volt, 4,1%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. A 

versenyszférában 256 400 forint volt az átlagos kereset, 3,3%-kal magasabb, mint egy évvel 

korábban. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül 

hagyva – 237 100 forint volt a keresetek átlaga, 2,3%-kal több az egy évvel azelőttinél. A 

közszférában és a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 189 

ezer fő a nettó keresetének csökkenése miatt átlagosan 10 200, illetve 9 600 forint – a keresetbe 

nem tartozó – kompenzációt kapott a kedvezőtlen adó- és járulékváltozások részbeni 

ellentételezésére. 

Az első negyedévben a nettó átlagkereset 156 700 forint volt, 4,1%-kal magasabb, mint a múlt 

év azonos időszakában. A fogyasztói árak az első negyedévben 1%-kal mérséklődtek az egy 

évvel korábbihoz képest, így a reálkereset 5,2%-kal emelkedett. A versenyszférában a fizikai 

dolgozók nettó átlagkeresete 113 400 forint volt, 3,6%-kal több, mint egy évvel azelőtt; a 

szellemi dolgozók nettó keresete 252 500 forint volt, 3,3%-kal több az egy évvel korábbinál. A 

költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül hagyva – 165 ezer 

forint volt az átlagkereset, 2,3%-kal több az egy évvel azelőttinél. 

 

Áralakulás 
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A magyar gazdaságban is érvényesül a világgazdaságban múlt évben megjelent defláció. A 

világpiaci nyersanyagárak tartósan alacsony szintje, az energiaárak lefelé mutató trendje, 

valamint az élelmiszerárak régen látott csökkenése egyaránt hat a hazai termelői és fogyasztói 

árakra. A hazai fogyasztói árak a második félévben feltehetően lassú növekedésnek indulnak, 

többek között azért, mert a lakossági energiaárak csökkenésének hatása kikerül a bázisból. 

Az ipari termelői árak márciusban összességében 0,2%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 

2,4%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest; az első negyedévben pedig 

2,2%-os volt a csökkenés. Márciusban azok a gyógyszeriparban 4,2%-kal, a gépgyártásban 

1,2%-kal, a nyomdaiparban 0,7%-kal, a kohászatban 0,5%-kal nőttek, míg a kőolaj-

feldolgozásban 16,5%-kal, a vegyiparban 7,6%-kal, a villamosenergia-iparban 2,7%-kal, az 

élelmiszeriparban 2,6%-kal, a járműgyártásban 1,8%-kal visszaestek az egy évvel korábbihoz 

viszonyítva. A feldolgozóipari termelői árak márciusban 0,4%-kal emelkedtek az előző 

hónaphoz, és 2,4%-kal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest; az első 

negyedévben pedig 2,2%-kal estek vissza.  

Az ipari export értékesítési árai márciusban 0,1%-kal mérséklődtek az egy hónappal, és 1,8%-

kal az egy évvel korábbihoz viszonyítva; az első negyedévben pedig 1%-kal voltak 

alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. Márciusban a gyógyszeriparban 4,4%-kal,  a 

nyomdaiparban 2%-kal, a gépgyártásban 1,7%-kal emelkedtek, míg a kőolaj-feldolgozásban 

23,1%-kal, a vegyiparban 7,4%-kal, az élelmiszeriparban 4,4%-kal visszaestek a kiviteli árak 

az egy évvel azelőttihez képest. A feldolgozóipar export értékesítési árai 0,1%-kal nőttek az 

előző hónaphoz, és 1,9%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva, míg az első 

negyedévben 1,1%-kal csökkentek. Az ipar belföldi értékesítési árai márciusban 0,8%-kal 

emelkedtek az egy hónappal, és 3,4%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbihoz képest; az első 

negyedévben pedig 4,2%-kal visszaestek. Márciusban a gyógyszeriparban 3,2%-kal, a textil- 

és bőriparban 2,9%-kal, a gumi- és műanyagiparban 1,3%-kal nőttek, míg a kőolaj-

feldolgozásban 13,3%-kal, a vegyiparban 7,8%-kal, az élelmiszeriparban 1,5%-kal csökkentek 

a belföldi értékesítési árak egy éves visszatekintésben. A feldolgozóipar belföldi értékesítési 

árai márciusban 1,5%-kal nőttek az előző hónaphoz, és 3,7%-kal mérséklődtek az egy évvel 

korábbihoz viszonyítva; az első negyedévben pedig 4,7%-kal estek vissza. 

Az építőipari termelői árak az első negyedévben 1%-kal emelkedtek az előző negyedévhez, és 

2,2%-kal az előző év azonos időszakához képest. Az épületek építésénél érvényesített árak 

2,9%-kal, az egyéb építményeknél kialakult árak 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbi 

szintet. 

A mezőgazdasági termelői árak márciusban 8,2%-kal visszaestek az egy évvel korábbihoz 

képest, míg az első negyedévben 7,9%-kal mérséklődtek. A növényi és kertészeti termékek ára 

9,1%-kal maradt el a tavaly márciusitól. A gabonafélék termelői ára 12,2%-kal, az ipari 

növényeké 2,6%-kal, ezen belül az olajos növényeké 3,9%-kal csökkent. A zöldségek 

felvásárlási ára 7%-kal emelkedett, a gyümölcsöké jelentősen, 17,5%-kal, a burgonyáé – a 

magas bázishoz képest – egyharmadával, 33,1%-kal visszaesett. Az élőállatok és állati 

termékek felvásárlási ára márciusban 6,6%-kal csökkent. A vágóállatok felvásárlási ára az első 
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negyedévben 4,4%-kal mérséklődött, ezen belül a vágómarháé stagnált, a vágósertésé 9,5%-

kal, a vágóbaromfié 4,7%-kal csökkent. Az állati termékek felvásárlási ára 12,8%-kal, ezen 

belül a tejé 20,4%-kal mérséklődött, a tojásé viszont 8,7%-kal emelkedett.  

A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai az első negyedévben 1,9%-kal mérséklődtek a múlt 

év azonos időszakához képest. A folyó termelő felhasználás árszintje 2,6%-kal csökkent, a 

mezőgazdasági beruházásoké 2,9%-kal emelkedett. A vetőmagok ára 3,7%-kal, a műtrágyáé 

5,4%-kal, az állatgyógyászati készítményeké 3,5%-kal, a növényvédő szereké 2,5%-kal nőtt, 

míg a felhasznált energiáé 12,1%-kal, a takarmányoké 6,8%-kal csökkent. A mezőgazdasági 

termelői árak és a ráfordítások árszintjének változását összehasonlító agrárolló az első 

negyedévben jelentősen, 6,1%-kal nyílt, azaz a mezőgazdaság termelői árai nagyobb 

mértékben csökkentek, mint a ráfordításoké. 

A fogyasztói árak áprilisban 0,4%-kal emelkedtek az előző hónaphoz, és 0,3%-kal csökkentek 

az egy évvel korábbihoz képest. Az első négy hónapban 0,9%-kal mérséklődtek a fogyasztói 

árak. Az élelmiszereké márciushoz viszonyítva 0,6%-kal emelkedett, főképp az idényáras 

élelmiszerek jelentős, 8,3%-os drágulásának következtében. A szolgáltatások ára is 

számottevően, 0,4%-kal nőtt, míg az üzemanyagoké ugyanennyivel csökkent. 

Az élelmiszerek ára áprilisban 0,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az 

idényáras élelmiszerek 6,8%-kal drágultak; a tojás ára 6,6%-kal, az étolajé 5%-kal, az iskolai 

étkezésé 2,9%-kal nőtt, míg a cukoré 16%-kal, a sajté 6,3%-kal, a tejé 4,1%-kal, a vajé 3,7%-

kal, a sertéshúsé 3,1%-kal mérséklődött.  A szeszesitalok és dohányáruk ára 2,7%-kal, ezen 

belül a tömény italoké 9,8%-kal emelkedett. Az újságok, folyóiratok ára 8,1%-kal, a 

gyógyszereké 2,4%-kal nőtt egy év alatt. A háztartási energia ára 5,1%-kal volt alacsonyabb a 

tavaly áprilisinál. A szolgáltatások 2,3%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. A 

szemétszállítás díja 4,9%-kal, a postai szolgáltatásoké 3,7%-kal, az autópályadíj és a parkolás 

díja 6,1%-kal emelkedett. Az egészségügyi szolgáltatások 8,1%-kal, a háztartási szolgáltatások 

4,1%-kal kerültek többe az egy évvel azelőttinél. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,2%-kal, a 

ruházati termékeké 0,1%-kal nőtt. 

A nyugdíjas fogyasztói kosárral számított árindex áprilisban 0,4%-kal nőtt az előző hónaphoz, 

és 0,2%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Az év negyedik 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 adatai szerint a tavalyi szárnyalás után az idei első 

negyedévben is dinamikusan bővült. A forgalom volumene márciusban – szezonálisan és 

naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 0,1%-kal nőtt az előző hónaphoz, és 5,1%-kal az 

egy évvel korábbihoz képest, az első negyedévben pedig 6,7%-kal emelkedett. Az élelmiszerek 
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eladása az első negyedévben 4,3%-kal, ezen belül a forgalom csaknem négyötödét, 79%-át adó 

élelmiszerláncok értékesítési volumene 5%-kal, a dohányboltokat is magukba foglaló 

szakboltoké 1,7%-kal emelkedett. Az élelmiszereken kívüli termékek forgalma az első 

negyedévben – naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 8,8%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Az iparcikkek forgalma 16%-kal, a könyveké és számítástechnikai cikkeké 12,4%-

kal, a ruházati termékeké 9,7%-kal, a gyógyszereké 4,6%-kal, a bútoroké és műszaki cikkeké 

1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A használtcikkek forgalma 15,6%-kal, az 

üzemanyagoké 9,7%-kal, a csomagküldő és internetes kereskedelemé 19%-kal bővült. 

Az MNB előzetes adatai szerint a lakosság bruttó pénzügyi vagyona az első negyedév végén 

37 800 milliárd forintot tett ki, 8,2%-kal többet az egy évvel korábbinál. A kötelezettségek 

levonásával számított nettó pénzügyi vagyon 29 341 milliárd forint volt, 13,6%-kal több, mint 

a múlt év azonos időpontjában. A lakosság birtokában 10 769 milliárd forint értékű készpénz 

és betétállomány volt; a forint betétek volumene 0,9%-kal csökkent, míg a forintban lévő 

készpénz mennyisége jelentősen, 14,3%-kal nőtt. A lakosság forintban tartott 

készpénzállománya ezzel meghaladta a bruttó hazai termék egytizedét.  

A lakosság birtokában az első negyedév végén 15 086 milliárd forint értékű részvény és egyéb 

részesedés volt, 10,3%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezen belül a befektetési jegyek 

volumene dinamikusan, 14,7%-kal bővült. A biztosítástechnikai tartalékok állománya 3 578 

milliárd forintot tett ki az első negyedév végén, ami 9,6%-kal nagyobb, mint a múlt év azonos 

időszakában; az állomány felét adó életbiztosítási díjtartalék 9,4%-kal, míg a nyugdíjpénztári 

ennél is nagyobb mértékben, 11,9%-kal bővült egy év alatt. A lakosság március végén 3 163 

milliárd forintot kitevő értékpapír állománnyal rendelkezett, ami 8,7%-os növekedést jelent az 

előző év azonos időpontjához képest; ezen belül az állampapírok volumene 2 500 milliárd 

forintot ért el, 15%-kal többet az egy évvel korábbinál. A hosszú lejáratú állampapírok 

mennyisége rendkívül dinamikusan, 42%-kal, a legfeljebb egy éves lejáratúaké csekély 

mértékben, 1,9%-kal nőtt; ennek ellenére a lakosság birtokában lévő állampapírok 59%-át a 

rövid lejáratú papírok tették ki.   

A háztartások betétállománya áprilisban 83 milliárd forinttal emelkedett, és a hónap végén 

6 901 milliárd forintot tett ki. A forintbetétek volumene 71 milliárd forinttal, a devizabetéteké 

tranzakciók eredményeként 8 milliárd forinttal, árfolyamváltozás következtében 4 milliárd 

forinttal gyarapodott. A betétek, ezen belül a lakossági folyószámla állomány növekedésében 

szerepet játszott a május eleji három munkaszüneti nap, amely miatt a bérek utalása sok helyen 

április utolsó napján történt meg.  

A lakosság hitelállománya áprilisban 63 milliárd forinttal csökkent, és a hó végén 6 152 

milliárd forintot tett ki. A forinthitelek volumene 8 milliárd forinttal mérséklődött, a 

devizahiteleké tranzakciók eredményeként 56 milliárd forinttal csökkent, árfolyamváltozás 

eredményeként 3 milliárd forinttal nőtt. A lakossági devizahitelek volumene 250 milliárd 

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

kötelezettségnek megfelelően forintra váltották. 

A lakossági hitelállomány az első negyedévben jelentősen átalakult. Az év elején a háztartások 

összes tőketartozása 6 374 milliárd forint volt, amely március végére 7,9%-kal, 5 873 milliárd 
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forintra csökkent, miközben a pénzintézetek 171 milliárd forint értékben új hiteleket is 

folyósítottak. Mivel az MNB összesítése nem konszolidált, az új hitelek bizonyos – akár 

nagyobb – hányada más hitelintézetnél fennállt kölcsön kiváltását jelentette. A hitelállomány 

zsugorodásának több mint négyötödét, 84%-át a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolási 

szabályait, valamint a kötelező forintra váltással összefüggő kérdéseket meghatározó két 

törvény determinálta. A bankok összesen 421 milliárd forintot számoltak el előtörlesztésként e 

törvények előírásai alapján. Azaz a bankok a törvényi kötelezésnek megfelelően ennyi 

követelésről mondtak le az adósok javára. 

A lakossági lakáshitelek állományának 14,5%-a, ezen belül az átstrukturált hitelek 38,3%-a 

volt 90 napon túli késedelemben az első negyedév végén. A 3 hónapon túli késedelem a banki 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett adósok nagy valószínűséggel nem képesek törleszteni 

a hitelüket. Az adatok alapján 110 ezer olyan adós van, akiknél nincs esély a hitelviszony 

fenntartására, tehát rajtuk nem segített a forintosítás, azaz veszélyben a lakásuk. Ugyanígy az 

adósok csaknem egynegyedének a forintosítással nőtt a törlesztő részlete, és szinte minden 

érintett ügyfélnek meghosszabbodott – többeknek jelentősen – a hitel futamideje. A veszélyben 

lévő adósok száma ennél is nagyobb. A jelzáloggal fedezett hitelek teljes körében 182 ezer 

adósnak volt 90 napon túli elmaradása az első negyedév végén, ez összességében 1 456 milliárd 

forintot kitevő hitelállományt jelentett, a jelzáloggal fedezett hitelek volumenének csaknem 

egynegyedét, 24%-át.  A jelzáloggal nem fedezett hitelállománynál ennél is sokkal rosszabb 

volt a helyzet: a nem teljesítő hitelek volumene 830 milliárd forint volt, aránya meghaladta az 

e kategóriába tartozó portfolió egyharmadát, pontosan 36%-ot tett ki, és összességében 1 889 

ezer adóst érintett.  

Az MNB pénzügyi stabilitási jelentésében feltárt helyzet, mely szerint tehát az összes 

hitelállományra vetítve a nem teljesítő hitelek aránya elérte a 28%-ot, volumene a 2 286 

milliárd forintot, az érintett szerződések száma pedig 2 071 ezer, a teljes bankrendszer 

működését veszélyezteti. Nem csupán 180 ezer jelzáloghitel adós lakása, hanem 250 ezer adós 

gépjárműve is veszélyben van. A helyzet világosan tükrözi, hogy a kormány öt éves hitegetés 

ellenére sem talált megoldást a problémára. Részmegoldást jelent a devizahitelesek egy része 

számára a forintosítás, de jellemzően olyan gondot old meg részlegesen a kormány, amelyet 

döntően maga idézett elő, hiszen a forint árfolyamának tudatos gyengítése juttatta a 

hitelfelvevőket szinte lehetetlen helyzetbe. A valóságos gond azonban a társadalom igen nagy 

hányadának elszegényedése, amely a kormány tudatos politikájának szükségszerű 

következménye. Az öt éve folytatott adó- és jövedelempolitika nem csupán az alacsony 

keresetűeket lehetetlenítette el többek között az adójóváírás eltörlésével, de a középosztály 

egyre nagyobb hányadának a jövedelmi lecsúszása, a közszférában dolgozók nagy hányadát 

sújtó bérbefagyasztás is családok százezreit sodorta reménytelen helyzetbe. Azaz a nem 

teljesítő hitelek arányának gyorsuló növekedése csupán tünet, a társadalom kettészakadásának 

súlyos következménye.  

 

Államháztartás, külgazdasági egyensúly 
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A külkereskedelmi forgalom az első negyedévben a tavalyihoz hasonló dinamikával élénkült. 

A kivitel volumene márciusban 13%-kal, a behozatalé 10,6%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. Az első negyedévben az export 9,8%-kal, az import 8,5%-kal bővült. A 

külkereskedelmi mérleg aktívuma az első negyedévben 767 milliárd forintot, illetve 2 487 

millió eurót tett ki, 163 milliárd forinttal, illetve 531 millió euróval többet az egy évvel 

azelőttinél. Az első negyedévben az export forintban mért árszínvonala 1,3%-kal, az importé 

1,9%-kal csökkent, így a cserearány 0,6%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 

mérsékelten, 0,3%-kal, az amerikai dollárhoz viszonyítva számottevően, 22%-kal gyengült.   

Az első negyedévben a forgalom felét adó gép- és szállítóeszköz kivitel 13,2%-kal, a behozatal 

10,3%-kal emelkedett, a járműipari export 32%-os bővülésének köszönhetően. A gépjármű 

kivitel növekményének közel egyötöde az Egyesült Államokba irányult. A feldolgozott 

termékek kivitele 7,4%-kal, behozatala 9,9%-kal nőtt; ezen belül az árufőcsoportban 

meghatározó súlyt képviselő gyógyszeripari export 20%-kal, az import 33%-kal bővült, és 

jelentősen nőtt a járműgyártáshoz kapcsolódó gumigyártmányok kivitele is. Az első 

negyedévben az élelmiszeripari export 3,6%-kal, az import ezt meghaladóan, 6,5%-kal bővült; 

a kivitelben a gabona és a gabonakészítmények, valamint az élőállatok domináltak, míg a 

behozatalban az ital, a dohány és a dohányáru. Az energiahordozók importjának volumene 

8,5%-kal visszaesett a földgáz behozatal 20%-os mérséklődése nyomán.   

Az első negyedévben az Európai Unióba irányuló export volumene 9,4%-kal, ezen belül a 15 

tradicionális tagállam felé 9,2%-kal, az új tagállamokba kerülő 9,9%-kal emelkedett. Az 

Európai Unió tagállamaiból érkező import 9,5%-kal, ezen belül a régi tagállamokból származó 

8,1%-kal, míg a 13 új tagállamból érkező ennél nagyobb dinamikával, 13,6%-kal haladta meg 

az egy évvel korábbit. Az Európai Unióval folytatott kereskedelemben a mérleg 772 milliárd 

forint, illetve 2 500 millió eurós többletet mutatott, 25 milliárd forinttal, illetve 76 millió 

euróval többet, mint a múlt év első negyedében. Az egyéb országokba irányuló kivitel 11,6%-

kal, az onnan származó behozatal 4,8%-kal nőtt. A külkereskedelmi mérleg ebben a relációban 

csaknem egyensúlyban volt, a hiánya 5 milliárd forint, illetve 14 millió euró volt, amely 138 

milliárd forintos, illetve 455 millió eurós egyenleg javulást jelentett az egy évvel korábbihoz 

képest. 

A pénzügyi számlák MNB által közölt előzetes adatai szerint az első negyedévben az 

államháztartás finanszírozási szükséglete 610 milliárd forint volt, a bruttó hazai termék 1,9%-

a. Az államháztartás bruttó konszolidált, névértéken számításba vett adóssága március végén 

24 976 milliárd forint volt, a bruttó hazai termék 77,2%-a. A múlt év végéhez képest a bruttó 

államadósság mindössze 451 milliárd forinttal emelkedett, amiben szerepet játszott a forint 

erősödése az első negyedév folyamán. A bruttó államadósság az elmúlt öt évben a GDP 

arányában enyhén mérséklődött. 

A nettó államadósság alakulása egészen más tendenciát mutat. Az első negyedév végén a nettó 

adósság 23 315 milliárd forint volt, a bruttó hazai termék 72,1%-a. A bruttó államadósság a 

kormányzat teljes adósságát tartalmazza, a nettó adósság pedig figyelembe veszi az állami 

vagyon értékét. A maastrichti kritériumok között a bruttó államadósság mutató szerepel, mert 
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az azt csökkentő tételek között bizonytalanul megítélhető kintlévőségek is szerepelhetnek, az 

államháztartás hosszabb távon érvényesülő tényleges helyzetét azonban a nettó adósságmérték 

reálisabban mutatja. A nettó államadósság meredek emelkedése egyenes következménye a 

kormány gazdaságpolitikájának. A nettó államadósság a 2010. évi kormányváltáskor, a 

második negyedév végén 16 155 milliárd forint volt, a GDP 60,7%. Azóta viszont elképesztő 

dinamikával, forintérték alapján számítva 44,3%-kal, míg a bruttó hazai termék arányában 11,4 

százalékponttal nőtt. A nettó államadósság növekedésében komoly szerepe van a 

magánnyugdíj-pénztári vagyon erőszakos államosításának, mivel azt nem az államadósság 

csökkentésére, hanem folyó kiadások, valamint presztízsberuházások finanszírozására 

használta fel a kormány. Az állam jövőre vonatkozó tényleges eladósodottsága tehát öt 

esztendő alatt drasztikusan emelkedett. 

Az államháztartás – önkormányzatok nélküli – pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya 

április végén 610 milliárd forint volt, az éves előirányzat több mint kétharmada, 69,5%-a. Az 

év első négy hónapjában a központi alrendszernek 5 075 milliárd forint bevétele keletkezett, 

amely a törvényi előirányzat 31,1%-a, és 5 684 milliárd forint kiadása teljesült, amely az éves 

előirányzat 33,1%-a. A központi költségvetés deficitje április végén 644 milliárd forint volt, a 

törvényi előirányzat 77,9%-a, azaz a központi kormányzat négy hónap alatt túllépte az éves 

hiánykorlát háromnegyedét. 

A gazdálkodó szervezetek az első négy hónapban 431 milliárd forint adót fizettek, 7,4%-kal 

többet az egy évvel korábbinál. A társasági adóból 4,6%-kal kevesebb, közműadóból 5%-kal 

több, míg a pénzügyi szervezetek különadójából ugyanannyi, 0,1%-kal nagyobb bevétele 

keletkezett a kincstárnak, mint a múlt év azonos időszakában. Az egyéb központosított 

bevételek egynegyedével, 25,5%-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 négy hónapban 1 302 milliárd forintot fizettek a kötelezettek, 

6,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. Általános forgalmi adóból 8,5%-kal, jövedéki 

adóból 12,5%-kal nőtt a bevétel. Az első négy hónapban befolyt fogyasztási adók harmadik 

legnagyobb csoportja a pénzügyi tranzakciós illeték volt, amely 77 milliárd forintos állami 

bevételt jelentett. Ez az egy évvel korábbinál ugyan formailag 22,6%-kal kevesebb, a 

valóságban azonban emelkedett a költségvetés bevétele ebből az adónemből is, a pénzintézetek 

befizetése ugyanis nőtt, míg az Államadósság Kezelő Központ ez irányú befizetési 

kötelezettsége megszűnt, az Államkincstáré pedig csökkent, azaz az állam saját fizetési 

kötelezettségét a kormány ez évtől jelentősen mérsékelte. 

A lakosság az első négy hónapban 624 milliárd forint adót fizetett, 6%-kal többet, mint a múlt 

év azonos időszakában. Személyi jövedelemadóból 5,7%-kal, illetékekből 12,4%-kal, 

gépjárműadóból 5,1%-kal több bevétel keletkezett. A társadalombiztosítási alapok bevétele az 

első négy hónapban 1 657 milliárd forint volt, 1,4%-kal kevesebb, mint a múlt év azonos 

időszakában. A nyugdíjbiztosítási alap bevétele 2,2%-kal csökkent, az egészségbiztosítási alapé 

stagnált, 0,3%-kal mérséklődött. Az alapok bevételének alakulását meghatározta, hogy 

megváltozott a szociális hozzájárulás elosztásának aránya: a nyugdíjalapé 10,8 százalékponttal 
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csökkent, míg az egészségbiztosítási alapé ugyanennyivel nőtt. Az egészségbiztosítási alap 

költségvetési támogatása ugyanakkor az egy évvel korábbinak kevesebb mint kétharmadára, 

37,4%-kal csökkent. 

A költségvetési szervek kiadásai az első négy hónapban 1 308 milliárd forintot tettek ki, 5,2%-

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

4,1%-kal maradtak el a tavalyi azonos időszakitól, míg a szakmai fejezeti kezelésű 

előirányzatok uniós kiadásai 8,7%-kal emelkedtek az előző hétéves ciklus projektjeinek 

zárásához igazodva. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 63 milliárd forintot tettek ki, 

8,8%-kal többet az előző évinél. Ebből fedezték a Paks II. beruházás indulásának költségeit, 

valamint a kormány szokás szerint újabb állami cégek alapítására és állami tulajdonú cégek 

támogatására fordította ezt a költségvetési előirányzatot. 

Szociális és családtámogatásokra az első négy hónapban 276 milliárd forintot folyósított a 

kormány, 3,3%-kal többet, mint a múlt év azonos időszakában. Családi támogatásokra 

ugyanannyit, 0,2%-kal kevesebbet fordítottak, mint egy évvel azelőtt. A foglalkoztatási alap 

kiadásai 121 milliárd forintot tettek ki, 14,7%-kal többet, mint a múlt év első négy hónapjában. 

Álláskeresési támogatásra 7%-kal, közmunka programra 22,4%-kal nőtt a folyósított összeg. 

Az egészségbiztosítási alap kiadásai 634 milliárd forintot tettek ki, 2,9%-kal, ezen belül a 

legnagyobb tételt jelentő gyógyító-megelőző ellátás kiadásai jelentősen, 9%-kal elmaradtak az 

egy évvel korábbitól. A nyugdíjbiztosítási alap kiadásai 1 000 milliárd forintot tettek ki, amely 

1,6%-os növekedést jelent. 

A költségvetési szervek lejárt határidejű tartozásállománya április végén 116 milliárd forint 

volt, 3,2%-kal több, mint egy hónappal, és jelentősen, 22,4%-kal több, mint egy évvel 

korábban. A tartozás legnagyobb része, 82%-a az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

felügyelete alá tartozó szervezeteknél keletkezett. Az adósság döntő része, 89,8%-a, 85,5 

milliárd forint az egészségügyi szolgáltatóknál állt fenn; gyakorlatilag valamennyi kórháznak, 

szakorvosi rendelőintézetnek, országos intézetnek és egyetemi klinikai központnak tetemes 

adóssága halmozódott fel. A 2015. évi központi költségvetésben adósságkonszolidáció céljából 

60 milliárd forint szerepel a Miniszterelnökség fejezetben, amelynek felhasználását év eleje óta 

lebegteti a kormány. Ezt a kétségtelenül nem csekély összeget a minősített tartozások 

kiegyenlítésére szánják, amelyre feltehetően a következő hónapokban sor kerül, de ezzel nem 

oldódik meg az egészségügy súlyos alulfinanszírozottságából eredő konfliktus. Változatlan 

finanszírozás mellett néhány hónap után törvényszerűen újratermelődik – és az év végére ismét 

tetemessé válhat – az egészségügyi szolgáltatók adóssága. Jelentős, 9,7 milliárd forintos 

tartozást görgetnek maguk előtt az oktatási és kulturális intézmények is, ezen belül különösen 

az egyetemek és főiskolák. Az államosítás – a közoktatás területén a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ felállítása, a felsőoktatásban a kancellárok kinevezése – nem 

csökkentette, hanem fokozta az ágazat eladósodottságát. 

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

e tartozások több mint négyötöde, 82,6%-a 60 napnál régebben állt fenn április végén. 

Számottevő, 4,5 milliárdos, 75,1%-ában 60 napon túli adóssága volt a Honvédelmi 

Minisztériumnak, és 3,7 milliárdos a Belügyminisztériumnak.  
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Az intézményi gazdálkodás súlyos zavaraira utal, hogy április végén a költségvetési 

intézmények több mint felének, 58,2%-ának volt lejárt határidejű tartozása. E tartozások 18%-

a egy hónapnál régebben fennálló, de 60 napos késedelmet nem meghaladó adósság volt. A 

költségvetési szervek tartozásállományának felénél, 52,6%-ánál a késedelem a két hónapot is 

meghaladta. 

Az év eddig eltelt időszakában folytatott költségvetési gazdálkodás komoly konfliktusokat 

tükröz. A kormány az elmúlt öt évben drasztikusan átalakította a tulajdon- és a jövedelmi 

viszonyokat. Ennek az átalakításnak kárvallottja volt szinte a teljes közszolgáltatás, a kormány 

ugyanis többek között az egészségügyből, az oktatásból és a szociális szférából kivont hatalmas 

összeg, mintegy ezermilliárd forint átcsoportosításával valósította meg a terveit. A közösségi 

szolgáltatások reformját ugyan tervezte a kormány, de abba érdemben nem fogott bele, 

leszámítva a szinte követhetetlen centralizációt, így a szolgáltatások szintje fokozatosan esett, 

az intézményrendszer pedig működésképtelenné vált. Ennek fényében lehet értelmezni az 

államháztartás stabilitását. Formailag teljesíthető a kitűzött 3% alatti hiánycél, ez minden 

bizonnyal meg is valósul ez évben is. Egyelőre a közszolgáltatások leépülése nem váltott ki 

komolyabb ellenállást. A kormány láthatóan arra építi a közszolgáltatási politikáját, hogy – a 

számosságában egyre fogyatkozó – középrétegek a számukra kedvező adórendszerből is 

gyarapodó jövedelmükből magán egészségügyi ellátást és ápolási szolgáltatást, illetve magán- 

vagy egyházi oktatást vesznek igénybe, míg az ebből a körből kiszorulók nem jutnak megfelelő 

színvonalú szolgáltatáshoz. Amivel feltehetően nem számolt a kormány, hogy – függetlenül a 

nyújtott szolgáltatástól – az intézményrendszer fenntartása lehetetlenült el, és az idei 

költségvetésben erre szánt keretből nem tartható fenn a kórházi struktúra vagy az iskolák 

jelenlegi hálózata. A közszférában a gyakorlatilag 2008 óta változatlan bérszínvonal mára 

elviselhetetlenné vált az ott dolgozók számára. Úgy tűnik, a kórházi ellátás szintje ma már azok 

számára sem elfogadható, akik eddig a paraszolvencia segítségével megkapták a különleges 

ellátást. A kormány május végén kezdeményezte az országgyűlésben az idei költségvetés 

módosítását, de annak célja nem a növekvő feszültség megoldása volt, hanem éppen 

ellenkezőleg, újabb állami részesedések megszerzésére különített el forrást, növelve az 

államadósságot.    

 

Beruházás 

 

A múlt évben kiemelkedő dinamikával bővült a beruházási tevékenység. Ebben a jelentős 

emelkedésben egyszeri tényezők domináltak, és több ellentmondás is látható volt. A növekedést 

az uniós finanszírozású projektek koncentrált megvalósítása eredményezte, amely a hétéves 

középtávú támogatási ciklus előző éveiben a kormányzati magatartás miatt elvesztegetett idő 

behozására irányuló – kapkodástól sem mentes – erőfeszítések nyomán állt elő. A beruházások 

dinamikájának múlt évi alakulása pontosan tükrözte az uniós projektek fokozatos befejezésének 

hatását. A múlt év első negyedévében – a rendkívül alacsony bázishoz képest – 23,1%-kal, a 

másodikban 27,6%-kal, a harmadikban 15,7%-kal, míg ezt követően az utolsóban – a 
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kétségtelenül magasabb bázishoz képest – mindössze 1,9%-kal nőtt a felhalmozások volumene 

az előző év azonos időszakához viszonyítva. A múlt évben összességében 14%-kal nőtt a 

beruházások volumene, amelyben a bázishatásnak is komoly szerepe volt. A korábbi években 

rendkívül alacsony szinten stagnált a felhalmozás a nemzetgazdaságban. Jól jellemzi a kialakult 

helyzetet, hogy a múlt évi kétszámjegyű bővülés ellenére a beruházások volumene 3,3%-kal 

elmaradt a 2008. évi válság előtti szinttől.  

Az első negyedévben a beruházások volumene 4,5%-kal esett vissza a múlt év azonos 

időszakához képest. Szezonálisan kiigazított adatok szerint a beruházások 1,1%-kal elmaradtak 

az előző negyedévitől. A gépberuházások 1%-kal, az építési beruházások jelentősen, 8,9%-kal 

mérséklődtek az első negyedévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari 

beruházások stagnáltak, a volumen mindössze 0,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, az 

építőipari beruházások pedig jelentősen, 8,3%-kal visszaestek. A beruházások ott bővültek, 

ahol az uniós nagyprojektek megvalósítása volt még folyamatban; így a vízellátás, 

szennyvízkezelés és hulladékgazdálkodás területén 28,1%-kal, az energetikai beruházásoknál 

szintén számottevően, 14,5%-kal emelkedett azok volumene.  

A legtöbb ágazatban visszaesett az első negyedévben a beruházások volumene: a 

kereskedelemben 4,8%-kal, a turizmusban 7,6%-kal, az információ és kommunikáció területén 

10,9%-kal, a pénzügyi tevékenységben – a rendkívül alacsony bázishoz képest is – 31,6%-kal. 

A vasút- és autópálya-építések lezárultával 8,3%-kal csökkent a szállítás és raktározás területén 

a beruházások mennyisége. A közszférában, ahol hosszabb ideje alig hajtanak végre beruházást 

hazai forrásból, az uniós projektek lezárultával az igen alacsony bázishoz képest is tovább 

zuhant a beruházások volumene: a közigazgatásban és a védelemben 20%-kal, az oktatásban 

26,3%-kal, az egészségügyben és a szociális ellátásban pedig 29%-kal. Egyedül a művészet, 

szórakoztatás és szabad idő szolgáltatás területén volt alacsonyabb, csupán 8,9%-os visszaesés, 

ugyanis ezek között számolják el a töretlenül folytatódó stadionépítéseket. A hazai 

költségvetésből csupán kormányzati presztízsberuházásokra és stadionépítésekre jut pénz, a 

közszolgáltatások fejlesztésére már régen nem. 

 

Ipar, építőipar 

 

Az ipari termelés a múlt évben dinamikusan bővült. Ezen belül a negyedik negyedévben 

némileg lassult az ütem, amely az idei első negyedévben ismét gyorsult. A termelés volumene 

márciusban – szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 2,6%-kal nőtt az 

előző hónaphoz, és 9%-kal a múlt év azonos hónapjához képest; az első negyedévben 8%-kal 

emelkedett a kibocsátás. A feldolgozóiparban legnagyobb súlyt képviselő járműgyártás 

kibocsátása az első negyedévben 15,6%-kal emelkedett; az autóiparhoz kötődően a gumi- és 

műanyagipar termelése 12,9%-kal, a számítógép és elektronikai termék gyártásé 7,6%-kal, az 

élelmiszeriparé 6,5%-kal nőtt, míg a gépgyártásé 1,4%-kal visszaesett. A feldolgozóipar 

termelésének volumene márciusban 11,8%-kal, az első negyedévben 8,1%-kal, az energiaiparé 

márciusban 9,8%-kal, az első negyedévben 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.  
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Az ipari export márciusban – szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint – 

1,7%-kal haladta meg az egy hónappal, és 13,9%-kal az egy évvel korábbit; az első 

negyedévben pedig 10,6%-kal emelkedett. A járműgyártás kivitele az első három hónapban 

14,9%-kal, ezen belül márciusban 19,3%-kal, az első negyedévben a gumi- és műanyagiparé 

14,2%-kal, az élelmiszeriparé 10,7%-kal nőtt, a gépgyártásé 1,5%-kal visszaesett. A 

feldolgozóipari export márciusban 12,7%-kal, az első negyedévben 8,6%-kal haladta meg az 

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

adatok szerint – 2,2%-kal emelkedett az előző hónaphoz, és 9,2%-kal az egy évvel korábbihoz 

képest; az első negyedévben 7,2%-kal nőtt. A járműgyártás belföldi eladása az első 

negyedévben egyharmadával, 34,5%-kal, a kőolaj-feldolgozásé 19,7%-kal, a gépgyártásé, 

valamint a számítógép és elektronikai termék gyártásé egyaránt 12,6%-kal nőtt, míg a textil- és 

bőriparé 4,8%-kal, a vegyiparé 1,3%-kal mérséklődött. A feldolgozóipar hazai értékesítése 

márciusban 13%-kal, az első negyedévben 9,3%-kal emelkedett. 

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

4,8%-kal emelkedett a foglalkoztatottak létszámának 3,2%-os bővülése mellett. A 

feldolgozóiparban az első negyedévben 4,4%-kal, ezen belül a járműgyártásban 6,9%-kal, a 

gyógyszeriparban 6,4%-kal, míg az energetikában 12,8%-kal nőtt a termelékenység. A jelentős 

súllyal rendelkező feldolgozóipari ágazatok új rendeléseinek volumene márciusban 1,9%-kal 

emelkedett; ezen belül az exportrendeléseké stagnált, mindössze 0,4%-kal haladta meg az egy 

évvel korábbit, míg a belföldi rendeléseké jelentősen, 14%-kal emelkedett. Az ipar teljes 

rendelésállománya az első negyedév végén 14,1%-kal, ezen belül az exportrendeléseké 15,4%-

kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg a belföldi rendeléseké 8,3%-kal elmaradt attól. Az 

első negyedévben minden régióban nőtt az ipari termelés, legnagyobb mértékben, 18%-kal a 

Mercedes gyár dinamikusan bővülő kibocsátásának köszönhetően Dél-Alföldön, ezen belül 

Bács-Kiskun megyében 27,4%-kal. Jelentősen, 12,1%-kal emelkedett – az alacsony bázishoz 

képest – az ipari termelés Észak-Magyarországon, és 10,1%-kal a Dél-Dunántúlon. 

Az építőipar többéves gyengélkedés után másfél évig szinte szárnyalt; az uniós projektek 

kifutásával az ágazat – az évkezdet kedvező adatai ellenére – várhatóan ebben az évben ismét 

stagnál. Az építőipari termelés volumene márciusban – szezonálisan és munkanaphatással 

kiigazítva – 6,3%-kal nőtt az előző hónaphoz, és 12,7%-kal az egy évvel korábbihoz képest; az 

első negyedévben pedig 9,2%-kal emelkedett. Az épületek építése az első három hónapban 

6,8%-kal, az egyéb építményeké 12,6%-kal haladta meg az egy évvel azelőttit. A vállalkozások 

új szerződéseinek volumene márciusban igen jelentősen, 34,6%-kal, ezen belül az épületek 

építésére irányulóké 40,2%-kal, az egyéb építményeket célzóké 29,9%-kal visszaesett. Az 

ágazat teljes szerződésállománya az első negyedév végén 31,1%-kal, ezen belül az épületek 

építésére irányulóké 12,5%-kal, míg az egyéb építményeket célzóké 34,4%-kal kisebb volt az 

egy évvel azelőttinél.   

 

Mezőgazdaság 
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A mezőgazdasági termékek felvásárlása az első negyedévben 14,8%-kal haladta meg az egy 

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

termés következtében 30,4%-kal emelkedett. Gabonafélékből 41,5%-kal, zöldségfélékből 

26,4%-kal, gyümölcsökből 73,3%-kal vásároltak fel többet, mint a múlt év azonos időszakában. 

Az élőállatok és állati termékek felvásárlása 8,1%-kal nőtt; a vágóállatoké 3,5%-kal, míg az 

állati termékeké jelentősen, 19,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 

 

Turizmus 

 

A múlt évben megélénkült turistaforgalom az év elején is változatlan dinamikával bővült. Az 

első negyedévben külföldiek 9 414 ezer alkalommal látogattak Magyarországra, 7,4%-kal 

többször, mint a múlt év azonos időszakában. Kedvezőbbé vált a látogatások szerkezete: az 

érkező külföldiek csaknem háromnegyedét, 73,4%-át jelentő, egyetlen napot itt töltők száma 

5,2%-kal, míg a több napra érkezőké 14%-kal nőtt. Az egy napra érkezők több mint 

egyharmada, 36%-a átutazó volt, 29%-a vásárlási, míg egynegyedük, 24%-uk turisztikai céllal 

kereste fel hazánkat. A vásárlók száma 7,1%-kal csökkent, míg az átutazóké 3,5%-kal, a 

turistáké pedig 21,9%-kal emelkedett. A több napra érkezők 80%-a turisztikai céllal, 4,7%-a 

munkavégzési céllal érkezett. A külföldi látogatók az első negyedévben 21 340 ezer napot 

töltöttek el Magyarországon, 12%-kal többet az egy évvel korábbinál. A több napra érkezők 

14,4 millió napot töltöttek el nálunk, 16%-kal többet, mint egy évvel azelőtt. A külföldi 

látogatók az első negyedévben 288 milliárd forintot költöttek Magyarországon, folyó áron 

11%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában.   

Magyarországi lakosok az első negyedévben 3 570 ezer alkalommal látogattak külföldre, 

5,4%-kal többször, mint egy évvel korábban. Az egynapos utak száma – a bevásárlási célú utak 

további csökkenésével – 1,5%-kal mérséklődött, míg a többnapos utaké egyötödével, 20%-kal 

emelkedett. A külföldön töltött idő összességében 9,2%-kal emelkedett. Az összes utazás 53%-

a, ezen belül az egynaposak 33%-a, a többnaposak 87%-a volt turisztikai célú. A többnapos 

utazások során az átlagos tartózkodási idő 6,2 nap volt, ami némi csökkenést jelent. A külföldre 

látogatók az első negyedévben 125 milliárd forintot költöttek az utazásuk során, folyó áron 

13%-kal többet az egy évvel azelőttinél. A növekedésben a forint árfolyamának gyengülése is 

szerepet játszott. Az utasforgalomból származó bevételi többlet 164 milliárd forint, illetve 530 

millió euró volt, a forintban számolt egyenleg folyó áron 10%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. 

Az első negyedévben 1 665 ezer vendég 3 876 ezer éjszakát töltött el a magyarországi 

szálláshelyeken; a vendégek száma 10,1%-kal, a vendégéjszakáké 8,8%-kal emelkedett. A 

külföldi vendégek tartózkodási ideje 8,2%-kal nőtt. A legtöbb, 233 ezer vendégéjszakát a német 

turisták töltötték el hazai szálláshelyeken, 3,7%-kal kevesebbet, mint egy ével korábban. A brit 

turisták 41,5%-kal több, összesen 173 ezer, az osztrákok 164 ezer, 7,1%-kal több, míg az 

olaszok 158 ezer, 15,8%-kal több vendégéjszakát töltöttek el nálunk. Az orosz turisták 
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vendégforgalma jelentősen, 34,9%-kal csökkent, és 115 ezer vendégéjszakát jelentett. Ázsia 

országaiból érkező vendégek 172 ezer éjszakát töltöttek el magyarországi szálláshelyeken, 

33,9%-kal többet, mint a múlt év első negyedében. A belföldi vendégforgalom az első három 

hónapban érzékelhetően, 9,2%-kal emelkedett. A szállodák átlagos foglaltsága az első 

negyedévben 42,1% volt, 2,3 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A márciusi 

szobafoglaltság 45,7% volt; az ötcsillagos hoteleké 62,5%, a négycsillagosoké 55,3%, a 

gyógyszállóké 52,7%. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele az első negyedévben 62 

milliárd forint volt, folyó áron 12,1%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában.   

 

Népmozgalom 

 

Az első negyedévben 22 ezer gyermek született, 3,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A 

születési arányszám 9,1‰ volt, 0,3 ezrelékponttal magasabb, mint a múlt év azonos 

időszakában. Március végéig 4 600 házasságot kötöttek, – a rendkívül alacsony bázishoz 

képest – 5,3%-kal többet az egy évvel azelőttinél. A házasságkötési arányszám 1,9‰ volt, 

amely csekély, 0,1 ezrelékpontos emelkedést jelent. 

Az első negyedévben 37 800 halálesetet anyakönyveztek, jelentősen, 14,6%-kal többet, mint a 

múlt év azonos időszakában. A halálozási arányszám 15,6‰ volt, amely 2 ezrelékponttal 

emelkedett.  A csecsemőhalálozási arányszám 4,1‰ volt, érzékelhetően, 1,1 ezrelékponttal 

kisebb az egy évvel azelőttinél. A természetes fogyás 15 800 fő volt, egyharmaddal, 35,3%-kal 

több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás arányszáma 6,5‰ volt, 1,7 ezrelékponttal 

emelkedett.  

 

Bűnügyi helyzet 

 

Az előző két évben jelentősen romlott a közlekedésbiztonsági helyzet, és ez a tendencia az idei 

év elején is folytatódott. Az első negyedévben 3 100 személyi sérüléssel járó közlekedési 

baleset történt, 3,1%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. Március végéig 3 900 

személy sérült meg, és 154 személy halt meg. Az első negyedévben a halálos balesetek száma 

jelentősen, 12,7%-kal, a súlyos sérüléssel járóké 0,1%-kal, a könnyű sérülést okozóké 3,9%-

kal emelkedett. A gyorshajtásból eredő balesetek száma 15%-kal nőtt. A balesetek 81,6%-át 

gépjárművek, azon belül 67,9%-át személygépkocsik, 9,3%-át tehergépjárművek, 8%-át 

kerékpárosok okozták. Az ittasan okozott balesetek száma az első negyedévben 10,8%-kal 

mérséklődött, az összes baleset 9,2%-át, azaz csaknem minden tízedik balesetet ittasan okoztak.    

A Belügyminisztérium adatai szerint az első negyedévben 61 900 bűncselekményt 

regisztráltak, jelentősen, 21,3%-kal, Budapesten 23,3%-kal kevesebbet, mint egy évvel 

korábban. A súlyosabb megítélésű bűntettek száma 25,4%-kal, ezen belül a fővárosban 33,1%-
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kal, az enyhébb megítélésű vétségeké 19,6%-kal, a sértettek száma 21,9%-kal, a bűnelkövetőké 

7,5%-kal csökkent.  A számottevő mérséklődés jelentős részben a jogszabályok, azaz a 

számbavételi mód változásának következménye, de csupán erre a tényezőre nem vezethető 

vissza. A társadalomban végbement változások ugyanakkor nem támasztják alá ezeket a 

meglepő adatokat, és 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. június 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. 


